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الكتاب جتمع فيه أمساء الكتب مرتبة بنظام معني، ولَحق يوضع يف أول الكتاب أو يف آخره يذكر فيه ما : الفهرس  )١(

) .             معرب فهرست الفارسية ( عات واألعالم أو الفصول واألبواب مرتبة بنظام معني  اشتمل عليه الكتاب من املوضو
 )فهرس ( مادة : املعجم الوسيط  



 ملخص الرسالة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

إىل اية كتاب واإلسالم ة من كتاب اإلميان زوائد مصنف ابن أيب شيبة على الكتب الستة من األحاديث املرفوع(( سالةرعنوان ال
  ))الزهد

 : وبعد .   احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني  نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
 ، ومن هؤالء الذين بالغوا فقد اهتمت األمة اإلسالمية من لدن الصحابة إىل يومنا هذا بالسنة املطهرة اهتماما بالغا مل يشهد التاريخ له مثيال

إذ صنف سبعة عشر كتابا فيها ،  أعظمها على )) هـ٢٣٥(( يف احملافظة عليها احلافظ النحرير أبو بكر ابن أيب شيبة العبسي املتوىف سنة 
على األبواب وهو من أقدم الكتب اليت رتبت األحاديث )) الذي مل يصنف مثله قط ال قبله وال بعده((اإلطالق هو الكتاب املصنف 

وإدراكا هلذا املعىن فقد قامت جامعة أم القرى ممثلة يف قسم الكتاب والسنة بتوزيع هذا الكتاب على بعض طالب الدراسات .    الفقهية
العليا الستخراج األحاديث الزوائد على الكتب الستة األصول من األحاديث املرفوعة ، فكان يل شرف املشاركة مع زمالئي يف هذا 

 .روع العلمي ملوضوع رساليت لنيل درجة الدكتوراة يف الشريعة اإلسالمية ، وكان نصييب من كتاب اإلميان إىل كتاب الزهد املش
 :  لى مقدمة وقسمني وخامتة وفهارس على النحو التايل وتشتمل هذه الرسالة ع

 . ج الذي سرت عليه يف استخالص الزوائد خطبة الكتاب، وأسباب اختيار املوضوع، وخطة الرسالة، واملنه: وفيها :املقدمة 
 .   ثالثة فصول قسم الدراسة ، ويتكون من: األول القسم 

ترمجة موجزة للمصنف، وتشتمل على ستة مباحث، امسه ونسبه وكنيته وشهرته، مولده وأسرته، نشأته العلمية ورحالته ، : الفصل األول 
 . ، شيوخه وتالمذته ، آثاره ووفاته مكانته العلمية وثناء العلماء عليه وعقيدته 

 .  مبحثني، أمهية الكتاب املصنف وموقعه من كتب احلديث، منهج املصنف فيه ويتكون من: لكتاب املصنفا: اينالفصل الث
 . ت يف الزوائد معىن الزوائد، أمهية الزوائد وفوائدها، الكتب اليت ألف: الزوائد وأمهيتها، ويشتمل على ثالثة مباحث: الفصل الثالث
كتاب اإلميان، كتاب تعبري الرؤيا، كتاب األمراء، كتاب : ا  اثين عشر كتابد مصنف ابن أيب شيبة ؛ وتتكون منزوائ: القسم الثاين

، كتاب ذكر النار، كتاب ذكر رمحة اهللا تعاىل ضائل، كتاب اجلهاد، كتاب التاريخ، كتاب اجلنةالوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الف
 .ب الزهد كتا

  : أما املنهج الذي سرت عليه يف الزوائد فهو كالتايل       
 . استخالص الزوائد، وهي أصعب مرحلة مرت علي، وال يتم ذلك إال بالنظر يف الكتب الستة األصول والكتب املساعدة لذلك ) ١
  ٠اعتمدت على حتقيق النص الزائد على نسختني، خمطوطة ومطبوعة ) ٢
 .الزوائد ترقيما تسلسليا مث ذكرت بعده رقم احلديث يف النسخة اهلندية املطبوعة رقمت األحاديث ) ٣
 ٠حددت نوع الزيادة يف األحاديث الزوائد ) ٤
 . مع ذكر رقم اآلية ٠عزوت اآليات القرآنية الواردة يف الرسالة إىل سورها ) ٥
 .  وما فيه من تعديل وجرح مث سنة وفاته مع ضبط املشكل ترمجت لرواة احلديث ترمجة موجزة ، تبني امسه ونسبه وكنيته وطبقته )٦
  ٠خرجت األحاديث قدر استطاعيت من املراجع اليت وقفت عليها  )٧
 ٠ذكرت ما للحديث من متابعات وشواهد على قدر استطاعيت ) ٨
  ٠حكمت على األحاديث قبوال وردا بناء على ما تبني يل من السند واملتابعات والشواهد  )٩
 ٠حت غريب احلديث وعرفت املواضع والبلدان الواردة يف األحاديث شر) ١٠
 ٠علقت على بعض األحاديث عند احلاجة ) ١١

أما اخلامتة فتشتمل على أهم نتائج  البحث وهي أمهية اشتغال كتب السنة وخاصة كتب املتقدمني وما للمصنف من مكانة ، وأمهية علم 
   ٠لبحث مث وضعت ستة فهارس ختدم ا٠ مردود اب، وأحاديثه ، وما هو مقبول منها أوالزوائد، كما ذكرت إحصائية أبواب كل كت

          ٠واهللا أسأل أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي وأن يغفر يل زاليت ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 
  لرسالة                                            عميد الكلية   املشرف على ا                            الطالب        

 عمر الدميجيبن عبد اهللا /   د    حممد أمحد يوسف القاسم                         / د :يوسف حممد علمي                    أ 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 وزارة التعليم العايل
 جامعة أم القرى 

 لدين كلية الدعوة وأصول ا
 )٨(منوذج رقم 

 إجازة أطروحة علمية يف صيغتها النهائية بعد إجراء التعديالت
 

  الكتاب والسنة: ،  كلية الدعوة وأصول الدين  قسم يوسف حممد علمي/ االسم الرباعي 
  الكتاب والسنة يف ختصص الدكتوراةاألطروحة مقدمة لنيل درجة  

ة على الكتب الستة من األحاديث املرفوعة ، من كتاب اإلميان زوائد مصنف ابن أيب شيب: عنوان األطروحة 
  كتاب الزهد إىل ايةواإلسالم 

================================================================= 
   :  وبعد       .لى آله وصحبه أمجعني  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وع

 هـ  ١٤٢٣ / ٤ / ١فبناء على توصية اللجنة املكونة ملناقشة األطروحة املذكورة  أعاله واليت متت مناقشتها بتاريخ  
بقبوهلا بعد إجراء التعديالت املطلوبة ، وحيث قد متّ عمل الالزم ؛ فإن اللجنة توصي بإجازا يف صيغتها النهائية 

 واهللا املوفق.                                             ة أعاله  املرفقة للدرجة العلمية املذكور
 

 أعضاء اللجنة
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 أسباب اختيار املوضوعوبعد فأش
 :  اختياري هذا املوضوع له أسباب كثرية من أمهها 

رغبة االشتغال يف السنة املطهرة ملا هلا من املكانة العالية يف التشريع اإلسالمي ألا صنو كتـاب اهللا                  -١
 . تعاىل ومبينته

دم الكتب املؤلفـة يف هـذا    من القيمة العلمية وعلو املنـزلة إذ يعد من أق        " املصنف"ما هلذا الكتاب  -٢
 .  الباب وهو املصنف الذي مل يصنف مثله

 . رغبة التعرف على طريقة املصنفني األوائل من سلفنا الصاحل واالقتداء م -٣
 .ملا للمصنف من علو املكانة إذ هو شيخ الشيخني وغريمها من اجلهابذة -٤
 .    طهرة وتقريبها للباحثني أمهية علم الزوائد إذ هو حماولة مجع السنة امل-٥

 :     خطة البحث 
 . حتتوي هذه الدراسة على مقدمة وقسمني وخامتة وفهارس 

 . أما املقدمة فتتكون على أمهية املوضوع وأسباب االختيار وخطة العمل فيه 
 وهو  .أما القسم األول فهو دراسة حلياة املؤلف، وأمهية الكتاب املصنف، ودراسة عن موضوع الزوائد               

 : ثالثة فصول 
  ترمجة موجزة عن حياة احلافظ أيب بكر بن أيب شيبة، : الفصل األول
  الكتاب املصنف وأمهيته ، : الفصل الثاين 

  علم الزوائد وأمهيته، : الفصل الثالث 
 
 اليت تـشرفت    فهو زوائد مصنف احلافظ ابن أيب شيبة على الكتب الستة، والكتب          : أما القسم الثاين  و

   .إىل اية كتاب الزهد كتاب اإلميان واإلسالم بداية ا  هي من ببحثه
 : ن عملي فيها على النحو التايل وكا
لكتـب  هللا تعاىل مث با    استخالص الزوائد من املصنف متبعاً منهج احلافظ اهليثمي رمحه اهللا مستعينا با            -١

مع الزوائد، واملطالب العاليـة     الستة األصول، وجامع األصول، وحتفة األشراف، واملعجم املفهرس، وجم        
 . وغريها 

 . ترقيم الزوائد تسلسلياً مع مراعاة ترقيم وترتيب املصنف -٢
 . عزو اآليات القرآنية إىل سورها مع ذكر الرقم -٣
 . لشهرم  ترمجة رجال السند ترمجة موجزة إال الصحابة الكرام ، فال أترجم هلم غالبا-٤



 مع احلكم عليها ما استطعت ، مستعينا بأقوال أهل العلم، وما ظهر              ختريج األحاديث من مصادرها    -٥
 .  يل من رجال السند  

 . شرح غريب احلديث وضبط ما حيتاج إىل ضبط -٦
 .      التعليق على ما حيتاج إىل تعليق -٧
 . أما اخلامتة فتشتمل على أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث و
 : التايل أما الفهارس فهي كو
 . فهرس اآليات القرآنية -
 . فهرس األحاديث واآلثار -
 .واألماكن  فهرس األلفاظ الغريبة -
 .  فهرس املصادر واملراجع -
 .  فهرس األعالم املترجم هلم -
 . فهرس املوضوعات  -
 
 :  يف البحث فهو على النحو التايل  عليهوأما املنهج الذي سرت -

 : د استخالص الزوائ:  أوال 
    أصعب عمل يف البحث الذي يواجه الباحث ، ألنه يعتمد على البحث والتتبع والتقصي              ووهذا هو أهم

عن كل حديث مرفوع لتعلم هل هو من قبيل الزوائد أم ال؟ وهنا يقتضي األمر الرجـوع إىل الكتـب               
 : الث نواح الستة وتدقيق كل لفظة وردت يف احلديث ، هل هي زائدة أم ال؟ والزيادة تعترب من ث

 . أن يكون احلديث كله زائداً سنداً ومتناً -
 . أن يكون احلديث يف الكتب الستة أو يف أحدها لكنه من طريق صحايب آ خر -
 أن يكون احلديث يف الكتب الستة األصول أو يف بعضها لكن فيه ألفاظاً زائدة مؤثرة يف املعىن فيعترب                   -

 .من الزوائد 
 :على النسخ التالية فيه زائد ، اعتمدت حتقيق النص ال: ثانياً 
 .النسخة املطبوعة يف اهلند، يف الدار السلفية، اليت تقع يف ستة عشر جزءاً، ألا أصح ما وقفت عليه كامال -١

 النسخة اخلطية يف املكتبة الظاهرية، وهي نسخة جيدة لكنها ليست كاملة، بل املوجود منها بعض                -٢
وصور هذه األجزاء يف مركـز      . لسابع، والثامن، واحلادي عشر، والثاين عشر       األجزاء، اجلزء األول، وا   

كتاب اإلميـان ،    :  ، وكان نصييب منها   )١٤٤ –١٤٠(البحث العلمي جبامعة أم القرى باألرقام التالية        
 .كتاب تعبري الرؤيا، كتاب األمراء 



مكونة ) ٣٠٥٩-٣٠٥٢( م التالية   نسخة خطية وصورا يف املكتبة املركزية جبامعة أم القرى باألرقا         -٣
 يصعب قراءا، وفيها من األخطـاء       لغين القامسي، وهي نسخة    من عبد ا   ، مشتراة كبار  من مثانية أجزاء    

 .مثل ما يف النسخة املطبوعة كأمنا طبعت منها 
 : نوع الزيادة : ثالثاً 

لزيادة ، فإن كانت الزيادة كلية ، وضعت خطاً فاصال بني نص املصنف وبني عملي ، مث أذكر بعد كل حديث نوع ا
وإن مل تكن كذلك بينته ، وبينت يف التخريج من أخرجه من أصحاب الكتب . كله زائد :أي زائدا سندا ومتنا قلت

الستة ، وإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها وشاركهما بعض أصحاب السنن فرمبا  ال أذكر إال الصحيحني 
 .أو أحدمها 

 : راجم الرجال ت: رابعاً 
ترمجة موجزة ، يف أول موضع ورد فيه امسه ، فإن كان من رجال رضي اهللا عنهم أترجم لرواة احلديث عدا الصحابة 

وإن مل يكن من رجال التقريب .   فيه، وأبني سنة وفاتهتقريب التهذيب البن حجر العسقالين، فأختصر يف الغالب ما
 .الرجال األخرى فأترجم له من كتب 

 : ختريج احلديث : خامساً كر 
أخرج كل حديث على حسب طاقيت ، وال آلو يف ذلك جهداً ، وأبدأ بالطرق اليت توافق املصنف يف ختريج احلديث، 

 . مث اليت دون ذلك من املتابعات التامة والقاصرة ، مث أذكر الشواهد ما استطعت 

 :        احلكم على احلديث : سادساً 
 . احلديث حسبما ظهر يل من إسناده ومتابعاته وشواهده وأقوال العلماء يف ذلك أحكم على

 : غريب احلديث : سابعاً 
شرحت غريب احلديث الذي رأيت أنه يصعب فهمه على مبتدئي طلبة احلديث معتمداً يف ذلك على كتب اللغة 

 .والغريب 

 : التعليق : ثامناً 
 .ري ، حىت ال أثقل الرسالة بكثرة التعليقات ال أعلق إال على ما رأيت أنه من الضرو

 : الفهارس : اً تاسع
 األوىل على أرقام األحاديث، والسادس علـى أرقـام الـصفحات ،             مسةأعتمد يف وضع الفهارس اخل    

ورتبتها كلها عدا فهرس اآليات القرآنية وفهرس املوضوعات على حروف املعجم، أما فهرس اآليـات               
 . ور،  وفهرس املوضوعات فعلى حسب ترتيب موضوعات املصنف القرآنية فعلى ترتيب الس

     
 
 



 وأخرياً
أمحد اهللا تعاىل على ما أنعم علي من نعم كثرية ال تعد وال حتصى، وأسأله بأمسائه احلسىن وصفاته العلى 

 أن يصلح نياتنا وجيعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي ، ويسدد خطانا ، وإنين يف هذا املقام ال أدعي
 والعصمة لرسله الكرام، وهذا عمل بشري يعتريه ما  ،الكمال والعصمة، فالكمال هللا رب العاملني

يعتري البشر من اجلهل والنسيان والذهول، وال يسعين إال أن أمتثل مبقولة احلافظ ابن األثري اجلزري أيب 
فإن املصيب يف القول والفعل :((لالنهاية، قا: كتابه السعادات املبارك بن حممد رمحه اهللا تعاىل يف مقدمة 

   .)٢())قليل، بل عدمي، ومن الذي يأمن الغلط والسهو والزلل؟ نسأل اهللا العصمة والتوفيق
علم فيها كما والقائمني عليها ملا أتاحوه يل من فرصة التجامعة أم القرى اجلزيل إىل توجه بالشكر مث أ

عمر بن عبد اهللا / ، وعلى رأسهم سعادة العميد د والقائمني عليها صول الدين أشكر كلية الدعوة وأ
اهللا عنا خري  الشرعي ومد يد العون هلم فجزاه  ملا له من جهود مشكورة يف مساعدة طلبة العلمالدميجي

فضيلة األستاذ إىل شيخي وأستاذي اجلزيل ، كما أتوجه بالشكر وجعل ذلك يف ميزان حسناتهاجلزاء 
لى الرسالة ، الذي مل يأل جهدا يف إجناز هذا البحث ومل املشرف عحممد أمحد يوسف القاسم الدكتور 

ماثة األخالق مع التوجيه السديد والعلم اجلزيل وديكتف بساعات اإلشراف ، بل فتح يل قلبه وبيته 
يف طاعة اهللا طال عمره وجعل ذلك يف ميزان حسناته وأوكرم الضيافة ، فجزاه اهللا عين خري اجلزاء 

من األساتذة الفضالء واإلخوة يف إخراج هذا البحث ن ساهم مكل كما أشكر   . رسوله طاعة و
 . فجزاهم اهللا مجيعا عين خري اجلزاء الزمالء 

 ، حممد مطر الزهراين/ فضيلة األستاذ الدكتور أشكر األستاذين الكرميني أن وال يفوتين يف هذا املقام 
 ما  أشغاهلشة هذا البحث معلتفضلهما بقبول مناق،  حممد عمر بازمول/ وفضيلة األستاذ الدكتور 

وأسأله أن فجزامها اهللا عين خري اجلزاء ، آخر العام الدراسي هو خاصة يف هذا الوقت الذي ، الكثرية 
 . ينفعين بتوجيهاما املفيدة 

 ، لصا لوجهه الكرمي ، إنه مسيع جميبأن جيعل عملي هذا خا _جلت قدرته  _  تعاىل هذا واسأل اهللا
ي والشيطان فإن كنت قد وفقت للصواب فلله احلمد واملنة ، وإن أخطأت فمن نفس. وباإلجابة جدير 

على وسلم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا . الرجيم ، وأسأل اهللا العفو والغفران 
 ن األطروحة يف كلعنوا  .بعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني امل

 األطروحة يف نسخة م   يف كل نسخة من الرسالةلصفحة عنوان األطروحةكما أشكر كل  واسأل اهللا 

                                                           
  ) ١١: ص (  غريب احلديث    مقدمة النهاية يف)٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 توصية

 والعاقبة للمتقني ، وال عدوان إال على الظاملني ، احلمد هللا رب العاملني 
  . وصلى اهللا وسلم على سيد األولني واآلخرين حممد وآله وصحبه أمجعني

  طيلة ست عليهت أشرفقد، يوسف حممد علمي من طاليب/ أما بعد فإن الدكتور 
زوائد مصنف ابن أيب شيبة على الكتب ب (( لدكتوراة املوسومةيف رسالته لسنني 

ة كتاب إىل اية كتاب اإلميان واإلسالم الستة من األحاديث املرفوعة من بداي
جمدا يف حبثه ، عنده القدرة ، وقد كان يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة ) )الزهد 

حسن األخالق ، غري متعصب ملذهب ما، العلميةاملسائل يف  شوالنقاعلى التتبع 
لدكتوراة يف تاريخ ، وقد نوقشت رسالته لآراء اآلخرينحمترما ، متأدبا مع العلماء 

، االمتيازبفضل اهللا على  ، وحصلم٢٠٠٢/ ٢١/٦املوافق  هـ ١٤٢٣ / ٤/ ١
بتقوى اهللا ومراقبته يف السر ، ونوصيه والوعظ واإلرشاد  هل للتدريسفهو مؤ
 .، سدد خطاه ورفع شأنه يف سبيل العلم  والعالنية

سيدنا حممد وآله على وصلى اهللا وسلم ، واحلمد رب العاملني وباهللا التوفيق ، 
 . وصحبه أمجعني 

  
 
 

 هكتب               
 حممد أمحد يوسف القاسم/ د : أ                              

 

 أم القرىامعة جيف جامعة األزهر و األستاذ                                    
 
 
 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 حفظه اهللا تعاىل         معايل مدير اجلامعة                      

 تهالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا
يوسف حممد علمي، طالب يف الدراسـات العليـا، مرحلـة           / أنا الطالب 

 . الدكتوراة، يف كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة
أرفع إىل معاليكم أن زوجيت كانت طالبة يف اجلامعة، وهي اآلن  متخرجة،             
وعندنا طفلة تدرس يف املتوسطة، وال خيفى علـى معـاليكم الوضـع يف              

وتقلباته األمنية وعدم استقراره، خاصـة ال يـستطيع النـساء           الصومال  
واألطفال أن يعيشوا فيه من غري راع، وأنا مل يبق يل من الدراسة إال هـذا                
العام الدراسي، فأرجو من معاليكم التكرم بتجديد إقامة الزوجة يف هـذه            
 السنة لكي يتسىن لنا بإذن اهللا أن نسافر معاً عند انتـهاء رسـاليت ، واهللا               

 . حيفظكم ويرعاكم
              والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 .يوسف حممد علمي / املقدم 

 
 
 
 



 
 

 ملخص الرسالة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 )) زوائد مصنف ابن أيب شيبة على الكتب الستة من األحاديث املرفوعة من كتاب اإلميان إىل اية كتاب الزهد: (( عنوان الرسالة 
 : وبعد .    احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني  نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 

فقد اهتمت األمة اإلسالمية من لدن الصحابة إىل يومنا هذا بالسنة املطهرة اهتماما بالغا مل يشهد التاريخ له مثيال ، ومن هؤالء الذين 
إذ صنف سبعة عشر كتابا يف فيها ،  )) هـ٢٣٥(( ليها احلافظ النحرير أبو بكر ابن أيب شيبة العبسي املتوىف سنة بالغوا يف احملافظة ع

 وهو من أقدم الكتب اليت رتبت األحاديث على ))الذي مل يصنف مثله ال قبله وال بعده((أعظمها على اإلطالق هو الكتاب املصنف 
 .    األبواب الفقهية
عىن قد قامت جامعة أم القرى ممثلة يف قسم الكتاب والسنة بتوزيع هذا الكتاب على بعض طالب الدراسات العليا وإدراكا هلذا امل

الستخراج األحاديث الزوائد على الكتب الستة األصول من األحاديث املرفوعة ، فكان يل شرف املشاركة مع زمالئي يف هذا املشروع 
 .وراة يف الشريعة اإلسالمية ، وكان نصييب من كتاب اإلميان إىل كتاب الزهد العلمي ملوضوع رساليت لنيل درجة الدكت

 :  وتشتمل هذه الرسالة إىل مقدمة وقسمني وخامتة وفهارس على النحو التايل 
  .خطبة الكتاب ، وأسباب اختيار املوضوع ، وخطة الرسالة ، واملنهج الذي سرت عليه يف استخالص الزوائد :  ؛ وفيها املقدمة

 .  قسم الدراسة ، ويتكون على ثالثة فصول  : القسم األول
 ترمجة موجزة للمصنف، وتشتمل على ستة مباحث، امسه ونسبه وكنيته وشهرته، مولده وأسرته،     : الفصل األول

 . نشأته العلمية ورحالته ، مكانته العلمية وثناء العلماء عليه وعقيدته ، شيوخه وتالمذته ، آثاره ووفاته 
 . ويتكون على مبحثني، أمهية الكتاب املصنف، وموقعه من كتب احلديث، منهج املصنف فيه : الكتاب املصنف: الفصل الثاين
 . معىن الزوائد، أمهية الزوائد وفوائدها، الكتب اليت ألفت يف الزوائد : الزوائد وأمهيتها، ويشتمل على ثالثة مباحث: الفصل الثالث
كتاب اإلميان، كتاب تعبري الرؤيا، كتاب األمراء، كتاب : وائد مصنف ابن أيب شيبة ؛ وتتكون على اثنيت عشرة كتابز: القسم الثاين

الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الفضائل، كتاب اجلهاد، كتاب التاريخ ، كتاب اجلنة ، كتاب ذكر النار، كتاب ذكر رمحة اهللا تعاىل 
 . كتاب الزهد 

 : ت عليه يف الزوائد فهو كالتايل أما املنهج الذي سر
 استخالص الزوائد ، وهي أصعب مرحلة مرت علي ، وال يتم ذلك إال بالنظر  ) ١
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                     املقدمة     - ١ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده                
اهللا فال مضل، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه، إلـه األولـني                        

بده ورسوله وأمينه علـى     واآلخرين، وقيوم السموات واألرضني، ومالك يوم الدين، وأشهد أن حممداً ع          
أمجعـني  وحيه، وخريته من خلقه، بعثه اهللا تعاىل على فترة من الرسل ، رمحة للعاملني وحجة على اخلالئق               

صلى اهللا عليه وسلم وعلى آل بيته األطهار وأصحابه األبرار أئمة اهلدى ومصابيح الدجى، ومن تـبعهم                 
 . بإحسان إىل يوم الدين 

إال وأنتم مسلمون يأيها الذين ءامنوا ات قوا اهللا حق تقاته وال متوتن  ] ١٠٢: آل عمران[  
                 ًيأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجاالً كـثريا

 . ] ١: النساء [   ونساًء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً
  ن ءامنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع                يأيها الذي

  . ]٧١ – ٧٠: األحزاب [   اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 
أما بعد فإن من رمحة اهللا على عباده وفضله عليهم أن أنزل هلم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليهـديهم إىل                    

 وليقيم حجته علـيهم     ]١٣ -١٢: الليل[  لينا للهدى وإن لنا لآلخرة واألوىل     إن ع صراطه املستقيم   
رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل ]  ١٦٥: النساء [ . 

ما كان حممد أبا أحٍد من رجالكم ولكـن رسـولَ اهللا وخـامتَ               خامت أنبيائه ورسله     وجعل حممدا   
وأنزل اهللا عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبـشرى للمـسلمني،              ]٤٠:األحزاب  [ النبيني

  . ]٦٧: املائدة [  يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكوأمر بتبليغه للناس 
 فجاءت سنته املطهرة تبياناً      ]٤٤: النحل  [  وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم       وبيانه هلم   
وتوضيحاً له، مفصلة مله، وخمصصة لعمومه، ومقيدة ملطلقه، وشـارحة آلياتـه وموضـحة              للكتاب  

 :ملقاصده، ومشرعة ملا قد أمهل فيه فصارت السنة املطهرة  صنو الكتاب، فتبني من هنا 
  أال (أمهية السنة املطهرة ومكانتها من الدين اإلسالمي وأنه ال ميكن االستغناء عنها بأي حال من األحوال                 

 إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون         وقد تكفل اهللا حبفظ كتابه        )١ () إين أوتيت الكتاب ومثله معه    
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنـزيل من             وجعله معجزة باقية إىل يوم الدين      ]٩: احلجر  [

  ]٤٢: فصلت [ حكيم محيد

                                                           
 : لزوم السنة، رقم ، وأبو داود يف السنن، كتاب السنة، باب )١٣٢-٤/١٣٠(  أخرجه أمحد يف مسنده  )١(

  )  ٢٨١ / ١جامع األصول ( سنده صحيح    : ، قال الشيخ عبد القادر أرناؤوط   ) ٤٦٠٤( 



 

                                     املقدمة     - ٢ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

وا وينفون عنها تأويل الغالني وكذب الوضاعني ، لذا  حظيت           أما السنة فقد قيض اهللا هلا جهابذة حيفظ       
السنة املطهرة بعناية تامة وخدمة مل يشهد هلا التاريخ مثيال يف األمم السابقة على مر الزمان ، فقد اهـتم                    

  .      الصحابة الكرام على حفظها والعمل ا وج بطريقهم التابعون ومن بعدهم 
 احلافظ أبو بكر بن أيب شيبة العبسي املتوىف          عناية فائقة يف حفظ سنة املصطفى        ومن هؤالء الذين أولوا   

شيخ الشيخني وغريمها ، فحفظ ورحل ودرس وصنف فيهـا ، فـصارت مـصنفاته               ) هـ   ٢٣٥( سنة  
وهو من أقدم ما صنف يف السنة       ’’ املصنف،، مضرب األمثال، وأعظم ما صنف فيها على اإلطالق كتابه          

 الفقه وهو أعظمها يف هذا اال وأكثرها فائدة ، وقد حوى الكتاب كثريا مـن األحاديـث                  على أبواب 
 –مـشكورة   –املرفوعة واآلثار املوقوفة الزائدة على الكتب الستة األصول ، لذا وجهت جامعة أم القرى               

ناجمها العلمي  ممثلة يف قسم الكتاب والسنة طالا إىل استخالص هذه األحاديث الزائدة املرفوعة ضمن بر             
التخصصي، فكان يل شرف املشاركة يف ذلك مع زمالئي الطالب لنيل درجة الـدكتوراة يف الـشريعة                 

، وهي اثنا عشر     ))إىل اية كتاب الزهد   واإلسالم  كتاب اإلميان   : (( اإلسالمية، وصار نصييب من بداية      
ن األحاديث املرفوعـة،    زوائد مصنف ابن أيب شيبة على الكتب الستة م        : (( وعنوان املوضوع   . كتاباً  

      )) .من  بداية كتاب اإلميان واإلسالم إىل اية كتاب الزهد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                     املقدمة     - ٣ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 أسباب اختيار املوضوع
 :  اختياري هذا املوضوع له أسباب كثرية من أمهها 

و كتـاب اهللا    رغبة االشتغال يف السنة املطهرة ملا هلا من املكانة العالية يف التشريع اإلسالمي ألا صـن               -١
 . تعاىل ومبينته

من القيمة العلمية وعلو املنـزلة إذ يعد من أقدم الكتب املؤلفـة يف هـذا                " املصنف"ما هلذا الكتاب  -٢
 .  الباب وهو املصنف الذي مل يصنف مثله

 . رغبة التعرف على طريقة املصنفني األوائل من سلفنا الصاحل واالقتداء م -٣
 .لو املكانة إذ هو شيخ الشيخني وغريمها من اجلهابذة ملا للمصنف من ع-٤
 .    أمهية علم الزوائد إذ هو حماولة جلمع السنة املطهرة وتقريبها للباحثني -٥

 :     خطة البحث 
 . حتتوي هذه الدراسة على مقدمة وقسمني وخامتة وفهارس 

 . مل فيه أما املقدمة فتتكون من أمهية املوضوع وأسباب االختيار وخطة الع
وهـو  . أما القسم األول فهو دراسة حلياة املؤلف، وأمهية الكتاب املصنف، ودراسة عن موضوع الزوائد               

 : ثالثة فصول 
 :ترمجة موجزة عن حياة احلافظ أيب بكر بن أيب شيبة، ويتكون من مخسة مباحث : الفصل األول

 . امسه ، نسبه ، كنيته ، شهرته : املبحث األول 
 .مولده وأسرته : اين املبحث الث

 . نشأته العلمية ورحالته : املبحث الثالث 
 . أشهر شيوخه وتالمذته : املبحث الرابع 

 .آثاره العلمية ووفاته : املبحث اخلامس 
 : الكتاب املصنف وأمهيته ، ويتكون من مبحثني  : الفصل الثاين 

 .أمهية الكتاب املصنف وموقعه من كتب احلديث : املبحث األول 
 .منهج املؤلف يف كتابه املصنف : املبحث الثاين 
 : علم الزوائد وأمهيته، ويتكون من ثالثة مباحث : الفصل الثالث 
 .معىن الزوائد : املبحث األول 
 .أمهية الزوائد : املبحث الثاين 

 .  أشهر الكتب املؤلفة يف الزوائد : املبحث الثالث 
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افظ ابن أيب شيبة على الكتب الستة، والكتب اليت تشرفت ببحثها            فهو زوائد مصنف احل   : أما القسم الثاين  
 :   هي
  كتاب اجلهاد- كتاب اإلميان                         -
  كتاب التاريخ  - كتاب تعبريالرؤيا                     -
 كتاب اجلنة                      - كتاب األمراء                         -
  كتاب ذكر النار - الوصايا                         كتاب-
  كتاب ذكر رمحة اللة تعاىل - كتاب الفرائض                       -
  كتاب الزهد -كتاب الفضائل                      -  

 : وسيكون عملي فيها على النحو التايل 
 مستعينا باهللا تعـاىل مث   - تعاىل رمحه اهللا-مي  استخالص الزوائد من املصنف متبعاً منهج احلافظ اهليث -١

بالكتب الستة األصول، وجامع األصول، وحتفة األشراف، واملعجم املفهرس، وجممع الزوائد، واملطالـب             
 . العالية وغريها 

 . ترقيم الزوائد تسلسلياً مع مراعاة ترقيم وترتيب املصنف -٢
 . عزو اآليات القرآنية إىل سورها مع ذكر رقم اآلية -٣
 . ترمجة رجال السند ترمجة موجزة إال الصحابة الكرام ، فال أترجم هلم غالبا-٤
 ختريج األحاديث من مصادرها مع احلكم عليها ما استطعت ، مستعينا بأقوال أهل العلم، وما ظهر يل                  -٥

 .  من رجال السند  
 . شرح غريب احلديث وضبط ما حيتاج إىل ضبط -٦
 .     تعليق  التعليق على ما حيتاج إىل -٧

 . أما اخلامتة فتشتمل على أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث 
 : أما الفهارس فهي كالتايل 

 . فهرس اآليات القرآنية -
 . فهرس األحاديث واآلثار -
  .فهرس األلفاظ الغريبة واألماكن  -
 .  فهرس األعالم املترجم هلم -
 . املوضوعات فهرس  - فهرس املصادر واملراجع -
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 : سرت عليه يف البحث فهو على النحو التايل  أما املنهج الذي -
 : استخالص الزوائد :  أوال 

وهذا هو أهم وأصعب عمل يف البحث الذي يواجه الباحث ، ألنه يعتمد على البحث والتتبع والتقـصي                  
مر الرجوع إىل الكتب الستة     عن كل حديث مرفوع لتعلم هل هو من قبيل الزوائد أم ال؟ وهنا يقتضي األ              

 : وتدقيق كل لفظة وردت يف احلديث ، هل هي زائدة أم ال؟ والزيادة تعترب من ثالث نواح 
 . أن يكون احلديث كله زائداً سنداً ومتناً -
 . أن يكون احلديث يف الكتب الستة أو يف أحدها لكنه من طريق صحايب آ خر -
ألصول أو يف بعضها لكن فيه ألفاظاً زائدة مؤثرة يف املعىن فيعترب من       أن يكون احلديث يف الكتب الستة ا       -

 .الزوائد 
 :حتقيق النص الزائد ، اعتمدت على النسخ التالية : ثانياً 
النسخة املطبوعة يف اهلند، يف الدار السلفية، اليت تقع يف ستة عشر جزءاً، ألا أصح ما وقفت عليـه                   -١

 .كامال 
املكتبة الظاهرية، وهي نسخة جيدة لكنها ليست كاملة، بل املوجود منها بعـض              النسخة اخلطية يف     -٢

األجزاء، اجلزء األول، والسابع، والثامن، واحلادي عشر، والثاين عشر وصور هذه األجـزاء يف مركـز                
كتـاب اإلميـان ،     :  ، وكان نصييب منها   )١٤٤ –١٤٠(البحث العلمي جبامعة أم القرى باألرقام التالية        

 .تعبري الرؤيا، كتاب األمراء كتاب 
مكونة مـن   ) ٣٠٥٩-٣٠٥٢( نسخة خطية وهي يف املكتبة املركزية جبامعة أم القرى باألرقام التالية            -٣

مثانية أجزاء كبار، مشتراة من عبد الغين القامسي، وهي نسخة يصعب قراءا، وفيها من األخطاء مثل مـا                  
 .يف النسخة املطبوعة كأمنا طبعت منها 

 : نوع الزيادة : اً ثالث
وضعت خطاً فاصال بني نص املصنف وبني عملي ، مث أذكر بعد كل حديث نوع الزيادة ، فإن كانت 

وإن مل تكن كذلك بينته ، وبينت يف التخريج من . كله زائد :الزيادة كلية ، أي زائدا سندا ومتنا قلت
و يف أحدمها وشاركهما بعض أخرجه من أصحاب الكتب الستة ، وإن كان احلديث يف الصحيحني أ

 .أصحاب السنن فرمبا  ال أذكر إال الصحيحني أو أحدمها 
 :تراجم الرجال : رابعاً 

أترجم لرواة احلديث عدا الصحابة ترمجة موجزة ، يف أول موضع ورد فيه امسه فإن كان مـن رجـال                     
 وفاته وإن مل يكن من رجال تقريب التهذيب البن حجر العسقالين، فأختصر يف الغالب ما فيه، وأبني سنة         

 .الرجال األخرى  التقريب فأترجم له من كتب
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 : ختريج احلديث : خامساً 
أخرج كل حديث على حسب طاقيت ، وال آلو يف ذلك جهداً ، وأبدأ بالطرق اليت توافـق املـصنف يف                     

 . ا استطعت ختريج احلديث، مث اليت دون ذلك من املتابعات التامة والقاصرة ، مث أذكر الشواهد م
 :        احلكم على احلديث : سادساً 

 .أحكم على احلديث حسبما ظهر يل من إسناده ومتابعاته وشواهده وأقوال العلماء يف ذلك 
 : غريب احلديث : سابعاً 

شرحت غريب احلديث الذي رأيت أنه يصعب فهمه على مبتدئي طلبة احلديث معتمداً يف ذلـك علـى                  
 .كتب اللغة والغريب 

 : التعليق : ثامناً 
 .ال أعلق إال على ما رأيت أنه من الضروري ، حىت ال أثقل الرسالة بكثرة التعليقات 

 : الفهارس : تاسعاً 
أعتمد يف وضع الفهارس األربعة األوىل على أرقام األحاديث، والسادس على أرقام الصفحات ، ورتبتها               

 على حروف املعجم، أما فهرس اآليـات القرآنيـة          كلها عدا فهرس اآليات القرآنية وفهرس املوضوعات      
 . فعلى ترتيب السور،  وفهرس املوضوعات فعلى حسب ترتيب موضوعات املصنف 

     وأخرياً
أمحد اهللا تعاىل على ما أنعم علي من نعم كثرية ال تعد وال حتصى، وأسأله بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن                  

لوجهه الكرمي ، ويسدد خطانا ، وإنين يف هذا املقام ال أدعي الكمـال              يصلح نياتنا وجيعل عملنا خالصاً      
والعصمة، فالكمال هللا رب العاملني والعصمة لرسله الكرام، وهذا عمل بشري يعتريه ما يعتري البشر من                

رك اجلهل والنسيان والذهول، وال يسعين إال أن أمتثل مبقولة احلافظ ابن األثري اجلزري أيب السعادات املبـا                
فإن املصيب يف القول والفعل قليل، بل عدمي، ومن الذي          :((بن حممد رمحه اهللا تعاىل يف مقدمة النهاية، قال        ا

  وال يفوتين يف هذا املقام أن أشكر كل من            .)١())يأمن الغلط والسهو والزلل؟ نسأل اهللا العصمة والتوفيق       
خي األستاذ الدكتور حممد أمحد القاسـم       أسدى إيل معروفاً يف إجناز حبثي هذا، وعلى رأسهم فضيلة شي          

الذي مل يأل جهداً يف قراءة وتتبع الرسالة حرفا حرفا مع غزارة العلم ودقة املالحظات، ودماثة األخـالق                  
فجزاه اهللا عين وعن طلبة العلم      . وكرم الضيافة ، حيث إنه فتح يل أبواب بيته فأدق عليه أية ساعة شئت               

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على           .زان حسناته خري اجلزاء ، وجعل ذلك يف مي      
 .خرية خلقه وأفضل رسله وأنبيائه سيدنا ونبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 

                                                           
  ) ١١: ص (   مقدمة النهاية يف غريب احلديث  )١(
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 القسم األول  الدراسة
 ترمجة موجزة عن احلافظ أيب بكر بن أيب شيبة رمحه اهللا تعاىل : الفصل األول
 . كنيته، شهرته امسه ، نسبه،: املبحث األول 

عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت ، العبسي والء ، أبو بكر ، املشهور بابن                   : هو احلافظ   
 .  أيب شيبة 

 :مولده وأسرته : املبحث الثاين 
ولد املصنف يف سنة تسع ومخسني ومائة، ولعل مولده يف الكوفة إذ مل تذكر املصادر اليت ترمجـت لـه                    

 .سهمسقطَ رأ
 . أما أسرته فهي أسرة أهل علم وفضل، فهؤالء اإلخوة الثالثة أبو بكر وعثمان والقاسم من احملدثني 

أوالد ابن أيب شيبة من أهل العلم، كانوا يزامحونا عند كل  : مسعت حيىي احلماين يقول   : قال احلافظ الدارمي  
 . )١(حمدث

 . يب شيبة، والقاسم بن أيب شيبة الضعيف أخو احلافظ عثمان بن أ: وقال الذهيب يف ترمجة املصنف
فاحلافظ إبراهيم بن أيب بكر هو ولده، واحلافظ أبو جعفر حممد بن عثمان هو ابن أخيه، فهم بيت علـم،                    

 .  )٢(وأبو بكر أجلهم 
 :هذا جممل سرية أسرة ابن أيب شيبة، ولنأخذ شيئا من التفصيل عن كل واحد من هذه األسرة 

 إبراهيم بن عثمان ، كان عاملاً تلقى العلم من خاله احلكم بن عتيبة وغريه من كبار                 جده أبو شيبة   : أوال
وكان متصفا بالعـدل    . )٣(علماء عصره ، وكان قاضيا على واسط للمنصور العباسي ثالثا وعشرين سنة             

يف أعـدل   -يعين يف زمانه  –ما قضى على الناس رجل      : يف قضائه ، قال عنه كاتبه الثقة يزيد بن هارون           
قال له موسى بن عيسى أمـري الكوفـة يف          . وكان عفيفا ورعا ، ال يدخل على األمراء          . )٤(قضائه منه   

إن أتيتك فقربتين فتنتين ،وإن باعدتين أحزنتين ، ولـيس          ! أصلحك اهللا : ما لك ال تأتيين ؟ فقال       :  زمانه
أخرج له الترمذي وابن ماجه،      . )٥(عندي ما أخافك عليه، وال عندك ما أرجو، فما رد عليه موسى شيئا              

 .)٦(إال أنه متروك احلديث 

                                                           
  ) ١٢٣ / ١١( ، سري أعالم النبالء  ) ٦٦ / ١٠(  تاريخ بغداد )١(
  )١٢٢ / ١١(  السري )٢(
  )٥٩ / ١( ، ذيب الكمال  ) ٤٦٥ / ٨( األنساب  ) ٣٨٤ / ٦(   الطبقات الكربى )٣(
  ) ١٥١ / ٢( ، ذيب الكمال  ) ١١١ / ٦(   تاريخ بغداد )٤(
  )١٥١ – ١٤٧ / ٢( ، ذيب الكمال  ) ٣٦٦ / ٨(   األنساب  )٥(
 ٢١٥:   انظر التقريب  )٦(
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رأيتـه ببغـداد ،     : أبوه حممد بن إبراهيم بن عثمان، كان عاملا ثقة كيسا ، قال عنه حيىي بن معني                 : ثانيا
وكان رجال مجيال ، ثقة كيسا أكيس من يزيد بن هارون ، ومل أكتب عنه، وكان على قـضاء فـارس                      

 .  )١(خرج له النسائي حديثا واحداً أ. مات قدميا بفارس
أخوه عثمان بن أيب شيبة، كان ثقة حافظا، كثري الرحلة إىل العلماء ، وكان مفسرا حمدثا ، صـنف                   : ثالثا

 . )٢(فيهما ، وهو من شيوخ الشيخني وأيب داود وابن ماجه 
، وكان من تالميذ اإلمام أمحد      ابنه إبراهيم بن أيب بكر بن أيب شيبة ، ولد يف أيام سفيان بن عيينة               : رابعا

صدوق، تويف يف سنة مخس وستني ومائتني، أخرج لـه          : ابن حنبل يف الفقه، له عنه مسائل، قال أبو حامت         
 .    )٣(النسائي وابن ماجه 
 نشأته العلمية ورحالته :    املبحث الثالث 

أربع عشرة سنة، قال أبو عبد اهللا   نشأ املصنف نشأة علمية مع نعومة أظفاره، فبدأ يسمع احلديث وهو ابن             
مسعت ! يا أبا بكر  : مسعت أبا بكر بن أيب شيبة وأنا معه يف جبانة كندة، فقلت له            : حممد بن عمر اجلرجاين   

مسعت من شريك وأنا ابن أربع عشرة سنة ، وأنا يومئذ أحفظ للحديث             : من شريك وأنت ابن كم؟ قال       
 . )٤(وأين حفظ املراهق من حفظ من هو يف عشر الثمانني  – واهللا –صدق : قال الذهيب . مين اليوم 

وهو من أقران أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن املديين يف السن واملولد واحلفظ ، وحيىي بـن                    
 . )٥(معني أسن منهم بسنوات

 )٦(طلب أبو بكر العلم وهو صيب ، وأكرب شيخ له  هو شريك بن عبد اهللا القاضي : قال الذهيب 
  . )٧(أوالد ابن أيب شيبة من أهل العلم ، كانوا يزامحوننا عند كل حمدث: وقال حيىي احلماين 

     رحالته 
الرحلة يف طلب العلم أمر معهود عند سلف هذه األمة ، كانوا يشدون الرحال ويقطعون مسافات طويلة                 

 يف جيل الصحابة، يف طلب حديث واحد ، أو مسألة واحدة ، وبدأت الرحلة يف طلب العلم  

                                                           
 )٢٢١–٣١٨ / ٢٤( ، ذيب الكمال ) ٣٨٨/ ٨(  األنساب  )١(
  )١٣٧ – ١٣٥ / ٧( ، ذيب التهذيب  ) ١٥٢ / ١١( السرب  ) ٢٨٦ -٢٨٣ / ١١( ريخ بغداد  تا)٢(
  ٢٠٠: ، التقريب   ) ١٢٨ / ١١(   السري   )٣(
  )١٢٤ / ١١  ( صدر السابق  امل)٤(
  املصدر السابق )٥(
 )١٢٢/ ١١( املصدر السابق )٦(
  )١٢٣ / ١١(  املصدر السابق )٧(
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إين أرضـعت   :  ملا تزوج ابنة أيب إهاب بن عزيز ، أتت امرأة فقالت             فرحل عقبة بن احلارث إىل النيب       
 ما أعلم أنك أرضعتين ، وال أخربتين ، فركـب إىل رسـول اهللا               : عقبة واليت تزوج ا فقال هلا عقبة        
. )١( ففارقها عقبة ،ونكحت زوجـا غـريه         ، )) كيف وقد قيل  (( باملدينة ، فسأله، فقال رسول اهللا       

ورحل جابر بن عبد اهللا إىل عبد اهللا بن أنيس يف الشام ، واستغرق سفره شهرا ليسمع منه حديثا واحدا مل     
  .)٢( يكن جابر قد مسعه من النيب 

منهم أربعة ال تؤنس منهم رشدا،      : وكان السلف ال يثقون يف علم من ال يرحتل، فهذا حيىي بن معني يقول             
 . )٣(رجل يكتب يف بلده وال يرحل يف طلب احلديث 

وابن أيب شيبة من هذا الرعيل الذي مل يقنع مبا عند أهل بلده مع غزارة علمهم ، وخاصة مدينة الكوفـة                     
اليت كانت ملتقى علماء اإلسالم ، بل رحل كعادة احملدثني إىل البالد اإلسالمية ، احلـرمني ، بغـداد ،                    

 .)٤(وخلق كثري بالعراق واحلجاز وغري ذلك : هيب بعد ما سرد مشاخيه قال الذ. البصرة 
قدم علينا أبو بكر بن أيب شيبة ، فحدثنا يف          :  اليت تدل على رحالته قول عبد اهللا بن أمحد         ومن النصوص 

د يقوم  قدمنا بغداد منذ حنو أربعني سنة ، فما كان أح         :  املصنف نفسه    ومنها قول . )٥(املُحرم يقَبل امرأته    
وهذا يدل على   . )٦(-يعين أمحد بن حنبل   -يف حفظ احلديث إال أبو هذا       : يف وجوهنا يف األبواب، أو قال     
حدثنا شيخ لقيته مبىن عن روح بن القاسم عن مطرف، عن        : ومنها قوله . أنه رحل إىل بغداد مرات عديدة     
 . )٧(ليس على النباش قطع، وعليه شبيه بالقطع: عكرمة، عن ابن عباس، قال

ما رأيت أحدا أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة، قدم علينا مع علي ابن               :  عمرو بن علي الفالس    ومنها قول 
ومـن  . ومعروف أن الفالس من أهل البـصرة  . )٨(املديين، فسرد للشيباين أربع مائة حديث حفظا، وقام    

، وحيىي بن سليم    ) ٢١٣: ت(، وعبد اهللا بن يزيد املقرئ       ) ١٩٨:ت(األدلة على رحالته كون ابن عيينة       
بن حممد  اخيه من أهل املدينة عبد العزيز       ومن مش . من مشاخيه ، وهم من أهل مكة      ) ١٩٣: ت( الطائفي  

  ).١٨٧: ت ( الدراوردي 

                                                           
  )٨٨: ( ، باب الرحلة يف املسألة النازلة  ، رقم   أخرجه البخاري يف العلم )١(
  ذكره البخاري تعليقا يف كتاب العلم ، باب اخلروج يف طلب العلم )٢ (
  )٢١٨: (   حبوث يف تاريخ السنة املشرفة ، ص )٣(
  ) ١٢٣ / ١١(   السري  )٤(
  )٦٦ / ١٠(  تاريخ بغداد  )٥(
  )٦٧ / ١٠(  املصدر السابق  )٦(
  )٣٥ / ١٠( نف     املص)٧(
  )١٢٣ / ١١(   السري  )٨(



 

                                     املقدمة     - ١٠ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه  وعقيدته : املبحث الرابع 
 .لعلم واحلفظ وكان ثقة  حافظا متـقناكان أبو بكر بن أيب شيبة من أفذاذ العلماء الذين برعوا يف ا

أين ابن أيب شيبة؟ كأنـه      : ما رأيت وكيعا قط شك يف حديث، إال يوما واحدا ، فقال           :  قال اإلمام أمحد  
 . )١(أراد أن يسأله أو يستفتيه 

أعلم من أدركت باحلديث وعلله علي بن املديين، وأعلمهم بتـصحيف           : حممد بن جزرة    وقال صاحل بن    
 . )٢(حيىي بن معني، وأحفظهم عند املذاكرة أبو بكر بن أيب شيبة املشايخ 

انتهى احلديث إىل أربعة ؛ أبو بكر بن أيب شيبة أسردهم وأمحـد بـن                : وقال أبو عبيد القاسم بن سالّم     
 .)٣(حنبل أفقههم  فيه ، وحيىي بن معني أمجعهم له ، وعلي بن املديين أعلمهم به  

: ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة، فقلت         :  مسعت أبا زرعة يقول     :وقال عبد الرمحن بن خراش    
دع أصحابك ، فإم أصحاب خماريق ، ما رأيت أحفظ مـن  : فأصحابنا البغداديون ؟ قال  ! يا أبا زرعة    

 .)٤(أيب بكر بن أيب شيبة 
لي بن املـديين،    ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة، قدم علينا مع ع            : وقال عمرو بن علي الفالس    

 .)٥(فسرد للشيباين  أربعمائة  حديث حفظا ، وقام 
كان متقنا، حافظا، دينا، ممن كتب ومجع وصنف وذاكر ، وكان أحفظ أهل زمانه               : وقال ابن حبان عنه   

 . )٦(باملقاطيع 
 .)٧( احلفظاملثل يف قوة حبراً من حبور العلم، وبه يضرب اإلمام العلم، سيد احلفظ، كان : وقال الذهيب

أحد األعالم وأئمة اإلسالم، وصاحب املصنف الذي مل يصنف أحد مثله قط، ال             : وقال احلافظ ابن كثري   
 . )٨(قبله وال بعده 

 
     

                                                           
  ) ٤٧٩ / ١٣(  تاريخ بغداد )١(
  )١٢٥ / ١١( ، السري  ) ٤١ / ١٦( ، ذيب الكمال  ) ٧٠ / / ١٠(  تاريخ بغداد )٢(
  ) ١٢٤ / ١١(    السري  )٣(
  ) ١٢٥ / ١١( ، السري  ) ٦٩ / ١٠(  تاريخ بغداد )٤(
  ) ١٢٣ / ١١(   السري  )٥(
  ) ٣٥٨ / ٨(    الثقات  )٦(
  ) ١٢٣ / ١١(   السري  )٧(
  )٣٢٨ / ١٠(   البداية والنهاية )٨(



 

                                     املقدمة     - ١١ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 عقيدته     
أبو بكر بن أيب شيبة إمام من أئمة أهل السنة واجلماعة الذين دافعوا ونافحوا وذبوا عن عقيدم وهو ممن                   

مسعت أبا بكر   : عتزلة يف مسألة خلق القرآن، ذكر عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة قال             ثبت يف أيام حمنة امل    
من مل يقـل    : فقال أبو بكر    ! القرآن كالم اهللا، وليس مبخلوق    : بن أيب شيبة، وقال له رجل من أصحابه         ا

 .  )١(هذا فهو ضال مضل مبتدع 
ـ ٢٣٢( وملا توىل  املتوكل اخلالفة سنة         عقيدة أهل السنة واجلماعة كلف العلماء بنشر        وهداه اهللا إىل  )  ه

عقيدة أهل السنة والرد على املعتزلة ، وقسم بينهم اجلوائز ، كان أبو بكر ممن كلف ذه املهمـة هـو                     
ـ ٢٣٤( وأخوه عثمان ، فقدم أبو بكر بغداد سنة          ، فجلس يف مسجد الرصافة ينافح عن عقيدة أهل         )  ه

 .   )٢(ثني ألفاً السنة ، فاجتمع عليه حنو من ثال
ألّف كتاب اإلميان للرد على من ينكر أن اإلميان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص باملعاصي، وحشد فيه                 

 . األحاديث واآلثار اليت تؤيد مذهب أهل السنة واجلماعة 
 شيوخه وتالمذته : املبحث اخلامس 

 فوق املائتني، ومن أشهر شيوخه      غ عددهم قد أكثر ابن أيب شيبة من الشيوخ الذين أخذ منهم العلم حىت بل            
سفيان بن عيينة، عبد اهللا بن إدريس األودي، عبد اهللا بن املبارك، عبد اهللا بن يزيد املقرئ، عبد الرمحن بن                    
مهدي ، وكيع بن اجلراح ، حيىي بن سعيد القطان، يزيد بن هارون ، أبو األحوص سالم بن سليم ، أبـو                  

 . )٣(ازم معاوية الضرير حممد بن خ
وقد أخذ  عنه العلم أئمة مشهورون وعلى رأسهم اإلمام أمحد بن حنبل وابنه عبد اهللا وأصحاب الكتـب            

وابـن أيب عاصـم      ) ٢٧٦: ت( الستة عدا الترمذي والنسائي، وراوية املصنف بقي بن خملد القـرطيب            
 . )٤ ( )٣٠٧: ت(، وأبو يعلى املوصلي علي بن املثين )٢٨٦: ت(الضحاك بن خملد 

                                                           
  )١٦٠ / ١(   السنة  )١(
  ) ١٢٥ / ١١( ،  السري   ) ٦٧ / ١٠(  تاريخ بغداد )٢(
ص (  يف مصنفه  احلافظ أبو بكر بن أيب شيبة ومنهجه،، ورسالة الباحثة عيشة املشعبية  )  ١٢٣ / ١١(   انظر السري )٣(

 :٢٤٢  -١٦٨ ( 
 .  انظر املصدرين السابقني )٤(



 

                                     املقدمة     - ١٢ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 : آثاره ووفاته :  املبحث السادس 
مل يكتف ابن أيب شيبة بسماع  احلديث وحفظه مث تسميعه لطلبة العلم ، بل كان من السابقني يف جمـال                     

تفرد أبو  :  التأليف وتدوين السنة املشرفة وترتيبها على األبواب الفقهية  لذا أثىن عليه الرامهرمزي بقوله               
 .   )١(األبواب ، وجودة الترتيب ، وحسن التأليف بكر بن أيب شيبة بتكثري 

 . )٢()) التفسري (( ، ))املصنف(( ، ))املسند(( وصاحب الكتب الكبار  : وقال الذهيب 
 :  وبلغت كتبه اليت ذكرا املراجع سبعة عشر كتابا ، ومن أمهها 

الـصحابة   بوية وآثـار  وهو أجل كتبه على اإلطالق، إذ مجع فيه األحاديث الن          :    ) ٣(  املصنف –)١(
املصنف الذي مل يصنف أحد قط      : والتابعني يف خمتلف فنون الشريعة لذا يعترب موسوعة، قال عنه ابن كثري           

 .)٤(مثله، ال قبله وال بعده  
 . وهو كتاب مرتب على مسانيد الصحابة  بدأ بالعشرة املبشرين باجلنة  :  )٥(  املسند-)٢(
صغرية احلجم ، كثرية الفائدة ، مجع فيها املؤلف األحاديث واآلثار           وهو رسالة    :  ٦( كتاب اإلميان  –)٣(

 . يزيد بالطاعات وينقص باملعاصي اليت تدل على أن اإلميان قول وعمل ،
   .)٧(كتاب األدب -)٤(
  . )٨( املغازي -)٥ (
 

                                                           
  )   ٦١٤ص (   احملدث الفاصل   )١(
  ) ١٢٢ / ١١(    السري  )٢(
 ر أمحد الندوي يف ستة عشر جملدا طبعة الدار السلفية ببومباي يف اهلند، بتحقيق خمتا: طبع الكتاب عدة طبعات، منها)٣(

مث طبعة مكتبة العلوم واحلكم . منه أربعة أجزاء بتحقيق حبيب الرمحن األعظمي مث توقف مث طبعت املكتبة اإلمدادية
وطبعة دار الفكر ببريوت حتت إشراف سعيد اللحام ، . باملدينة املنورة بتحقيق كمال يوسف احلوت يف سبعة أجزاء 

وهذه الطبعات الثالثة األخرية كأا . ء وطبعة دار الكتب العلمية ببريوت بتحقيق حممد عبد السالم شاهني يف تسعة أجزا
وبدأ الباحثان محد عبد اهللا اجلمعة وحممد بن إبراهيم اللحيدان . صور من طبعة الدار السلفية حذفت منها التعليقات 

 .بتحقيق الكتاب بالرياض حتقيقا علميا طبع منه اجلزء األول نسأل اهللا أن يتم بأيديهما وخيرج الكتاب كامال حمققا 
  ) . ٣٢٨ /١٠(   البداية والنهاية )٤( 
  طبعته دار الوطن بالرياض يف جملدين بتحقيق عادل بن يوسف العزازي وأمحد بن فريد املزيدي، الطبعة األوىل )٥(

 ) .  هـ ١٤١٨( 
 .  طبعته دار األرقم يف الكويت ضمن ثالث رسائل بتحقيق العالمة األلباين )٦(
 ) . هـ١٤٢٠( مية  ببريوت بتحقيق الدكتور حممد رضا القهوجي ، الطبعة األوىل   طبعته دار البشائر اإلسال)٧(
 ) . هـ١٤٢٠( أوىل : عبد العزيز إبراهيم العمري ، ط /   طبع يف دار  إشبيليا ، بالرياض ، بتحقيق  د )٨(



 

                                     املقدمة     - ١٣ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 .)١(  التفسري -)٦(
 )٢( األحكام -)٧(
 )٣( السنة -)٨(
 )٤( ثواب القرآن -)٩(
 . وغريها من الكتب )٥( التاريخ-)١٠(

 :   وفاته 
تويف أبو بكر بن أيب شيبة بعد عمر كان حافال باجلد واالجتهاد يف طلب العلم ونشره والتأليف فيـه يف                    
وقت العشاء اآلخرة ، ليلة اخلميس ، لثمان خلت من احملرم، سنة مخس وثالثني ومائتني ، وعمره مخـس                   

أسكنه فسيح جناته ، وحيشرنا وإياه يف زمرة النبيني والصديقني          ، رمحه اهللا رمحة واسعة و     )٦(وسبعون سنة     
 .والشهداء والصاحلني ، وحسن أولئك رفيقا 

 
 
 
 
 

                                                           
  ) .١٢٢ / ١١( ، السري  ) ٦٦ / ١٠(  انظر تاريخ بغداد  )١(
  ) ١٢٢ / ١١(   انظر السري )٢(
  ) ٢٤ / ٥(  ذكره ابن تيمية يف الفتاوى )٣(
  )٥٨ص (الرسالة املستطرفة  :  انظر  )٤(
  )١٠٧ / ٦( ، معجم املؤلفني   )٢٥٣ / ١( طبقات املفسرين للداوودي  :  انظر  )٥(
  ) ٦٧ / ١٠(   تاريخ بغداد  )٦(



 

                                     املقدمة     - ١٤ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 الكتاب املصنف: الفصل الثاين 
  أمهية الكتاب املصنف ، وموقعه من كتب احلديث: املبحث األول

رف األسبقية يف تدوين علوم الكتاب      يعترب ابن أيب شيبة من أوائل املصنفني الذين هلم فضل األولية وش           – ١
الكرمي والسنة املطهرة ، فكتابه املصنف من مؤلفات أوائل القرن الثالث اهلجري الذي هو بدايـة عـصر                  

 .  التدوين العام ، فهو منوذج صاحل من جهود أسالفنا يف باب التأليف 
ه ، واستخرج الفوائد الفقهية مـن       وضع أبو بكر كتابه على األبواب الفقهية ، مما ييسر االستفادة من           -٢

فأقول فقه ابـن    _  فقه البخاري يف ترامجه      –أحاديثه وجعلها يف التراجم ، فيصدق عليه املقولة املشهورة          
 . أيب شيبة يف ترامجه 

إنه يعترب من كتب الفقه املقارن أو فقه اخلالف ألنه يترجم لألبواب املختلفة ويورد األحاديث واآلثار                -٣
 .ل ا كل فريق ملذهبه اليت يستد

له باع طويل يف الصناعة احلديثية إذ يبني ما يف احلديث أو األثر من لفظة زائدة أو اختالف الرواة يف                    -٤
 .   السند أو املنت 

 أكثر من إيراد الطرق الكثرية اليت تقوي بعضها بعضا، ويرتقي ا احلديث املعترب إىل درجة القبول  -٥
 :ولذلك أثىن عليه العلماء يف ذلك .  بواب وجودة الترتيب وحسن التأليف  تفرد بتكثري األ– ٦

 احلديث أربعة ، فأعلمهم باحلالل واحلرام أمحد بـن حنبـل ،             اربانيو : قال أبو عبيد القاسم بن سالم     
وأحسنهم سياقة للحديث وأداء علي بن املديين ، وأحسنهم وضعا لكتاب أبو بكـر بـن أيب شـيبة ،                    

 .)١(ح احلديث وسقيمه حيىي بن معني وأعلمهم بصحي
وتفرد بالكوفة أبو بكر بن     …  الربيع بن صبيح   – فيما أعلم    –ب  أول من صنف وبو   : قال الرامهرمزي   

 .    )٢(أيب شيبة بتكثري األبواب وجودة الترتيب وحسن التأليف 
حىت أتى على آخره ، قال      وقال عنه أمري األندلس حممد بن عبد الرمحن بن احلكم ملا تصفحه جزًءا جزًءا               

 . )٣(هذا الكتاب ال تستغين عنه خزانتنا فانظر يف نسخة لنا منه : خلازن كتبه 
  .)٤(املصنف الذي مل يصنف أحد مثله قط ال قبله وال بعده  : وقال ابن كثري

 

                                                           
  )١٢٧ / ١١(   السري  )١(
 ) ٦١٥ – ٦١٤: (   احملدث الفاصل   ص )٢(
  ) ٢٨٨– ٢٨٧ / ١٣( ، السري   ) ٢٨١ / ٣(   تاريخ ابن عساكر  )٣(
  ) ٣١٥ / ١٠(   البداية والنهاية   )٤(



 

                                     املقدمة     - ١٥ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 "  .املصنف " منهج ابن أيب شيبة يف : املبحث الثاين 
ابه جا فريدا مبنيا على املوضوعات بطريقة الكتب واألبواب لتقريب           ج ابن أيب شيبة يف تصنيف كت       -١

معىن احلديث إىل األفهام ، ألن احلديث إذا ورد حتت عنوان معني سهل فهمه وال حيتاج إىل عناء وإعمال                   
 .فكر 
مـثال   يصدر الكتب بالبسملة مث يذكر عنوان الكتاب العام اجلامع لألحاديث واآلثار الواردة حتتـه،                -٢

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم  ، كتاب الطهارة : يقول
بسم اهللا الرمحن الرحيم ،     :  فيقول   يف بعض الكتب يضيف إىل البسملة الصالة والسالم على النيب            -٣

كتاب الفضائل ، كتـاب     : صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وسلم ، وذلك يف مخسة كتب ، وهي                
 . ب الرد على أيب حنيفة ، كتاب اجلمل اجلهاد ، كتاب الزهد ، كتا

 .كتاب األذان واإلقامة، كتاب الصلوات، كتاب النكاح، اخل :  ترك البسملة عند بعض الكتب، منها-٤
 يذكر بعد ذكر الكتاب ترمجة األبواب اليت ترد حتته دون أن يقول باب، وهو الغالـب يف الكتـاب                    -٥

 . جاء يف احلث على الصدقة، ذكر سعد بن أيب وقاص ما يقول الرجل إذا دخل اخلالء، ما: فيقول
باب ما جاء يف كذا ، وهي قليلة نـسبيا ، مـن             :  يف بعض التراجم ينص على كلمة الباب ، فيقول           -٦

 .باب يف احملافظة على الوضوء وفضله ، باب من قال املريض يومئ إمياء : ذلك قوله 
ة، مكتفيا بداللة األحاديث واآلثار الواردة فيـه، مـن           يقتصر أحيانا بكلمة الباب، وال يذكر الترمج       -٧

باب، مث ذكر أحاديث وآثار تدل على زيادة اإلميان باألعمـال الـصاحلة ،              : يف كتاب اإلميان قال   : ذلك
 .)١(ونقصانه باملعاصي وغري ذلك من املوضوعات

 . يشرح األلفاظ الغريبة -٨
 : أما منهجه يف الصنعة احلديثية فهو كالتايل 

   .أسانيده يف الغالب عالية، والسند العايل له قيمته العلمية، وكان السلف يهتمون به ويرحلون له-١
 . يهتم املؤلف بطرق التحمل ، ويبني ما يف السند من اختالف بني الرواة -٢ 
 .  )٢(وكان أحفظ أهل زمانه باملقاطيع : أكثر أحاديثه مقاطيع ، لذا قال عنه ابن حبان -٣
 .د الكثري من املراسيل واملوقوفات واملقطوعات ، وهذا يفيد جدا يف فقه اخلالف  فيه العد-٤
 . يكرر األحاديث يف األبواب املختلفة اليت هلا عالقة باحلديث بإسناده األول أو بإسناد آخر – ٥
 

                                                           
 .من الرسالة ) ١٧– ٧: (   انظر أحاديث رقم)١(
  ) .٣٥٨ / ٨(   الثقات  )٢(



 

                                     املقدمة     - ١٦ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 الزوائد وأمهيتها:  الفصل الثالث 
  الزوائد معىن:                                      املبحث األول 

هو إفراد األحاديث الزائدة من مصنف رويت أحاديثه بأسانيد مؤلفه على أحاديث الكتب األصول الستة               
أو بعضها ، من حديث ال يوجد فيها بتمامه ، أو عن صحايب آخر ، أو فيه زيـادة مـؤثرة مل يروهـا                        

أي األحاديـث   : ب الزوائد   كت: (( وقال الكتاين رمحه اهللا تعاىل      .)١(أصحاب األصول الستة أو أحدهم      
 . )٢())اليت يزيد ا بعض كتب احلديث على بعض آخر معني 

وهذا يشمل مجيع الكتب اليت التزم أصحاا بالرواية على األسانيد يف مجيع فنون الشريعة ، كاملصنفات،                
وائد، والتواريخ،   واملسانيد، واملعاجم ، واجلوامع، والسنن، وكتب السنة، والتفسري، والزهد، واألدب، والف          

 .وغريها من فنون الشريعة  
إما يكون احلديث كله زائـدا      : ويشتمل كذلك على الشروط اليت تشترط يف احلديث الزائد وهي ثالثة            

سندا ومتنا، أي مل خيرجه أحد من أصحاب األصول يف أصوهلم ، وإما أنه خمرج يف األصـول كلـها أو                     
رج يف األصول كلها أو بعضها لكن فيه زيادة مؤثرة باملعىن إما            بعضها لكن عن صحايب آخر، وإما  أنه خم        

 .  أن تشمل حكما مل يذكر يف احلديث األصل ، وإما أن ختصصه أو تقيده، وغري ذلك من املعاين 
فذكرت فيه ما تفرد به عن أهل الكتب الستة، من حديث بتمامـه،              :  (( قال اهليثمي يف مقدمة املقصد    

 .)٣())  أو بعضهم ، وفيه زيادة ومن حديث شاركهم فيه
وشرطي فيه؛ ذكر كل حديث ورد عن صحايب مل خيرجه األصول السبعة من حديثـه،               : (( وقال احلافظ 

 . )٤()) ولو أخرجوه أو بعضهم من حديث غريه 
 : والكتب األصول الستة هي 

مع املسند الـصحيح    اجلا(( أو  ))  وسننه وأيامه    اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا        (( -١
، وهو املعروف بصحيح البخاري، لإلمام أيب عبـد اهللا          ))  وسننه وأيامه  املختصر من أمور رسول اهللا      

  .  )٥()  هـ٢٥٦: ت ( حممد بن إمساعبل بن إبراهيم اجلعفي البخاري 

                                                           
  )١٢:  ص ( علم زوائد احلديث ، للدكتور خلدون األحدب  :   انظر  )١(
  )١٧٠: ص ( طرفة   الرسالة املست)٢(
   )٨١: ص  (   املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي  )٣(
 النسخة املسندة ، والسابع عنده هو مسند اإلمام أمحد ) ٣٠٩ / ١(  املطالب العالية )٤(
 .طبعة  دار السالم بالرياض لصحيح البخاري :   انظر )٥(



 

                                     املقدمة     - ١٧ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

املعروف بصحيح مسلم لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجـاج بـن مـسلم               )) اجلامع الصحيح  (( -٢
 ) .   هـ٢٦١: ت ( القشريي النيسابوري 

ـ          )) السنن(( -٣ : ت  (ن األشـعث السجـستاين      املعروف بسنن أيب داود لإلمام أيب داود سـليمان ب
 ) هـ٢٧٥
املعروف بسنن الترمذي لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة           )) اجلامع  (( ، أو    )) السنن (( – ٤

 ) هـ٢٧٩: ت ( الترمذي 
 وهو املعروف بالسنن الصغرى لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  )١())  اتىب(( -٥
 ) هـ٣٠٣: ت(
ـ ٢٧٣: ت(لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن يزيد الربعي القزويين املعروف بابن ماجـه              )) السنن((-٦ ) هـ

 بـني النـاس ،      وهذه الكتب الستة هي أم كتب احلديث ، وأجودها تأليفا ، وأحسنها ترتيبا ، وأشهرها              
  .وأكثرها صوابا ،وعليها يدور رحى السنة النبوية 

هي أم كتب احلديث، وأشهرها يف أيدي الناس ، وبأحاديثها أخذ العلماء ، واستدل              : ((  قال ابن األثري    
الفقهاء ، وأثبتوا األحكام ، وشادوا مباين اإلسالم ، ومصنفوها أشهر علماء احلديث ، وأكثرهم حفظا ،                 

 .   )٢()) م مبواضع اخلطأ والصواب، وإليهم املنتهى، وعندهم املوقف وأعرفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، وكشف  ) ٨١ص (ما صرح به اهليثمي يف مقدمة املقصد العلي  أما السنن الكربى فال تدخل يف هذه األصول ك)١(

  )  ٦/ ١(األستار  
 .، مع العلم أن السادس عنده هو موطأ اإلمام مالك ، بدل سنن ابن ماجه ) ٤٩/ ١(  مقدمة جامع األصول  )٢(



 

                                     املقدمة     - ١٨ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 أمهية الزوائد وفوائدها: املبحث الثاين 
للزوائد أمهية عظيمة يف فن احلديث النبوي ، ومجعه ودراساته ، يسهل للباحثني علـى الوقـوف علـى                   

وبعد ، فقـد    : (( يت استخلص فيها الزوائد ، قال        يف مقدمة كتبه ال    قال اإلمام اهليثمي  األحاديث بيسر ،    
 فرأيت فيه فوائد غزيرة ال      –رضي اهللا عنه    -نظرت مسند اإلمام أيب يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي            

يفطن كثري من الناس ، فعزمت على مجعها على أبواب الفقه ، لكي يسهل الكشف عنها لنفسي وملن أراد         
إن االشتغال بالعلم خصوصا باحلديث النبـوي مـن أفـضل            : (( ابن حجر وقال احلافظ   .   )١(ذلك  

القربات، وقد مجع أئمتنا منه الشتات على املسانيد واألبواب املرتبات ، فرأيت مجع مجيع ما وقفت عليه                 
من ذلك يف كتاب واحد ، ليسهل الكشف منه على أويل الرغبات ، مث عدلت إىل مجع األحاديث الزائدة                   

 .  )٢())  املشهورات يف الكتب املسندات على الكتب
 :وأستخلص فوائد الزوائد يف األمور التالية 

 .تيسري طريق الوصول إىل احلديث أمام الباحثني وطالب العلم ، لالستدالل به والعمل مبدلوله -١
د  يعني مجع الزوائد على حصر خمارج األحاديث، فيعلم ما هو فرد غريب ، وماله متابعات وشـواه                 -٢

 .يتقوى ا 
 يعني مجع الزوائد على حماولة عمل موسوعات واالستفادة منها ، والتعرف على ما هو صحيح حمتج                 -٣

 .  به وما هو مردود 
 يعلم من مجع الزوائد الزيادات والفروق املؤثرة بني الروايات، وهذا يعني على فهم األحاديث وتفسري                -٤

 .ع ما ظاهره التعارض، أو ترجيح ما يترجحبعضها ببعض مث استنباط األحكام منها ومج
 حكم بعض العلماء الذين صنفوا يف الزوائد على كثري من األحاديث ، مثل اهليثمي يف جممع الزوائـد                   -٥

والبوصريي يف اإلحتاف ، ويف مصباح الزجاجة ،وهذا يذلل صعوبة التعرف على درجة احلديث ، ومرتبة                
 . رجاله 

ائد زوائد كتب مفقودة يف عصرنا هذا، كمسند مسدد بن مسرهد، وابن             حفظت لنا بعض كتب الزو     -٦
بغية الباحث عن زوائد احلارث للهيثمي، واملطالـب        : (( أيب عمر العدين ، واحلارث ، ومن هذه الكتب          

 )) . العالية البن حجر ،  إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي 
 
 

                                                           
  ) ٢٨ص ( ، وموارد الظمآن  ) ٥ / ١(، ومثله يف كشف األستار  ) ٨١ص (  مقدمة املقصد العلي  )١(
  )٤-٣ / ١(   املطالب العالية  )٢(



 

                                     املقدمة     - ١٩ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 الكتب اليت ألفت يف الزوائد: املبحث الثالث 
انت بداية مجع الزوائد واستخالصها من املسانيد وغريها يف العصر الثامن اهلجري ، وهنا أذكـر مـا                  ك

 :   لألئمة من جهود يف ذلك مراعيا ترتيبها الزمين 
 للحافظ مغلطاي بن قليج البكجري احلنفي  )١("زوائد ابن حبان على الصحيحني"-١
 ) . هـ٧٦٢: ت( 
  للحافظ نور الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر اهليثمي )٢("دغاية املقصد يف زوائد املسن "– ٢
ـ ٨٠٧: ت( ، مجع فيه مؤلفه زوائد مسند اإلمام أمحد على الكتب الستة، مرتبا على األبواب ، ملتزما                ) ه

 .بذكر أسانيدها 
 . وهو للحافظ اهليثمي ، وعمله فيه مثل سابقه )٣(" عن زوائد البزار األستار كشف " -٣
 - للهيثمي كذلك، مجع فيه زوائد مسند أيب يعلـى           )٤(" يف زوائد أيب يعلى املوصلي    صد العلي   املق "-٤

 . وأضاف إليه زوائد مسانيد العشرة املبشرين باجلنة من الرواية املطولة–الرواية املختصرة 
 .رباين وهو املعجم الكبري للط. للحافظ اهليثمي كذلك)٥("  يف زوائد املعجم الكبريالبدر املنري" -٥
 . للحافظ اهليثمي، واملعجمان مها األوسط والصغري للطرباين  )٦(" يف زوائد املعجمنيجممع البحرين "-٦
للحافظ اهليثمي، وهو موسوعة حديثية قل نظريها، مجع فيه بـني           )٧("  ومنبع الفوائد    جممع الزوائد  "– ٧

حاديث قبـوال وردا، ورتبـه علـى        كتبه اخلمسة السابقة الذكر، بعد حذف أسانيدها، ويتكلم على األ         
 . األبواب 

                                                           
   .، والظاهر أنه مل يكتب له البقاء والذيوع  ) ١٣٩ص (     ذكره ابن فهد املكي يف حلظ األحلاظ  )١(
 . حقق يف جامعة أم القرى يف رسائل دكتوراة )٢(
بتحقيق الشيخ حبيب الرمحن )  هـ١٣٩٩(  والكتاب مطبوع يف أربعة جملدات يف مؤسسة الرسالة يف بريوت عام )٣(

 . األعظمي 
بتحقيق الدكتور نايف الدعيس ، نشرته  مؤسسة امة يف اململكة العربية )  هـ ١٤٠٢(   طبع منه اجلزء األول  عام )٤(

 .السعودية 
 . ) ١٧٢ص( ، الرسالة املستطرفة   ) ٢٤٠ص ( حلظ األحلاظ  :   انظر   )٥(
 .رياض يف مثانية جملدات  بتحقيق عبد القدوس بن حممد نذير    طبعت الكتاب مكتبة الرشد بال)٦(
يف عشر جملدات ، ونشرته مكتبة القدسي ، وصورته دار الكتب العلمية )  هـ ١٣٥٢(  طبع يف القاهرة عام  )٧(

مع ، مث حققه عبد اهللا حممد الدرويش يف عشرة جملدات ، ومساه بغية الرائد يف حتقيق جم)  هـ ١٤٠٢( ببريوت، عام 
 .)  هـ١٤١٤( الزوائد ، طبعته دار الفكر يف بريوت ، عام 



 

                                     املقدمة     - ٢٠ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                  

 .  للحافظ اهليثمي أيضا )١(" عن زوائد مسند احلارث بغية الباحث "– ٨
مجع فيه زوائد صحيح ابن حبان علـى        .  للهيثمي أيضا    )٢("  إىل زوائد ابن حبان    موارد الظمآن  "– ٩

 تعاىل رتبها على األبـواب تـسهيال         وهذه الكتب الثمانية كلها للحافظ اهليثمي رمحه اهللا       . الصحيحني  
مث جاء بعده تلميـذاه احلافظـان       . للوصول إليها بأيسر الطرق ، فجزاه اهللا عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء             

 .البوصريي وابن حجر ، فسلكا سبيله 
الكناين  للحافظ شهاب الدين أمحد بن أيب بكر         )٣("  بزوائد املسانيد العشرة     إحتاف اِخليرة املهرة   " - ١٠

 ) .٨٤٠:ت(البوصريي  
 :وهذه املسانيد هي . مجع فيه زوائد عشرة مسانيد على الكتب الستة 

 ) . هـ ٢٠٤: ت (  مسند أيب داود الطيالسي سليمان بن أمحد - ١
 )  . هـ ٢١٩: ت (  مسند أيب بكر عبد اهللا بن الزبري احلميدي -٢
 ) . هـ ٢٢٨: ت( مسند مسدد بن مسرهد األسدي -٣
 ) .  هـ ٢٣٥: ت ( مسند أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة  -٤
 .القسم املوجود منه )  هـ٢٣٨: ت ( مسند إسحاق بن راهوية  -٥
 ) . هـ٢٤٣: ت (  مسند حممد بن حيىي بن أيب عمر العدين -٦
 ) . مـ ٢٤٤: ت(  سند أمحد بن منيع البغوي   – ٧
 ) .       هـ ٢٤٩: ت(  مسند عبد بن محيد الكَشي  -٨
 ) . هـ ٢٨٢: ت (  مسند احلارث بن حممد بن أيب أسامة التميمي -٩
 ) . هـ ٣٠٧: ت (  املسند الكبري أليب يعلى املوصلي أمحد بن علي –١٠

 .   قبوال ورداً –إال قليال منها–ورتب كتابه هذا على األبواب وذكر األحاديث بأسانيدها، وتكلم عليها 
مجع زوائد سنن ابن ماجه على الكتب       .  للبوصريي أيضا  )٤(" يف زوائد ابن ماجه      جةمصباح الزجا  "-١١

 .اخلمسة، الصحيحني والسنن الثالثة، أليب داود والنسائي والترمذي 

                                                           
   حققه مسعد عبد احلميد السعدين ، طبعته دار الطالئع يف القاهرة يف جملد )١(
 حققه الشيخ حممد عبد الرزاق محزة ، ونشرته املكتبة السلفية يف القاهرة ، مث دار الكتب العلمية ببريوت ،  مث حققه )٢(

 وحممد كوشك وطبعته دار الثقافة العربية ، مث حققه شعيب أرناؤوط وحممد رضوان عرقسوس وطبعته حسني سليم أسد
 مؤسسة الرسالة    

   طبعت الكتاب مكتبة الرشد بالرياض يف عشرة جملدات بتحقيق عادل بن سعد والسيد بن حممود بن إمساعيل )٣(
بتحقيق حممد املنتقي الكشناوي، يف أربعة جملدات   مث ) هـ ١٤٠٢(   طبعت الكتاب املكتبة العربية يف بريوت عام )٤(

 طبعته دار اجلنان يف بريوت يف جزءين بتحقيق كمال يوسف احلوت  
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مجع فيه زوائد السنن الكربى للبيهقي      .   للحافظ البوصريي أيضا     )١(" لزوائد البيهقي  فوائد املنتقي  "-١٢
 .على الكتب الستة 

 : كتب احلافظ ابن حجر فهي كالتايل أما 
 ) .٨٥٢: ت (للحافظ أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين  )٢("  مسند البزارزوائد "–١٣

مجع فيه زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند اإلمام أمحد، وهو خمتصر لكتاب شـيخه اهليثمـي                  
 .   حاديث عنه كشف األستار، حبذف ما يف مسند اإلمام أمحد من األ

 .  للحافظ ابن حجر أيضاً )٣(" احلارث بن أيب أسامة زوائد مسند "-١٤
 .مجع فيه زوائد مسند احلارث على الكتب الستة ومسند اإلمام أمحد 

 .للحافظ ابن حجر أيضاً )٤("  أمحد بن منيع زوائد مسند" –١٥
 . للحافظ أيضاً )٥("  األدب املفرد للبخاريزوائد "-١٦
 .فيه زوائد كتاب األدب املفرد لإلمام البخاري على الكتب الستة مجع 
 . للحافظ أيضاً )٦("  بزوائد املسانيد الثمانية املطالب العالية"  –١٧

مجع فيه زوائد املسانيد العشرة املتقدم ذكرها عند ذكر إحتاف اخلرية للبوصريي على الكتب الستة ومسند                
مل يقف عليه   )) مسند إسحاق بن راهوية     ((انيد فقط ، ألن التاسع وهو         اإلمام أمحد وإمنا ذكر مثانية مس     

 مجـع   – الرواية املطولة    –)) مسند أيب يعلى املوصلى   ((والعاشر وهو   .  إال على قدر النصف، فتتبع ما فيه      
 .     منه الزوائد اليت مل يذكرها اهليثمي يف جممع الزوائد 

 
 
 

                                                           
  )١٧١– ١٧٠ص ( ، الرسالة املستطرفة   ) ٢٥١ / ١(   انظر   الضوء الالمع  )١(
 د اخلالق أبو ذر   طبعته مؤسسة الكتب الثقافية يف بريوت يف جملدين بتحقيق صربي عب)٢(
  )  ٣٣٤ / ١( فهرس الفهارس واألثبات :   انظر  )٣(
  ) ٤٢٤/ ١) ( ابن حجر العسقالين ودراسة مصنفاته : (  ذكره الدكتور شاكر عبد املنعم يف كتابه )٤(
  ) ٣٣٤ / ١(  فهرس الفهارس واألثبات  )٥(
بعضها قبوال ورداً، وخمتصرة حمذوف األسانيد باسم   والكتاب منه نسخة مسندة ذكر فيها األسانيد  وتكلم على )٦(

واحد، فاملسندة طبعت  مؤخراً بتحقيق أمين علي أبو مياين ، وإشراف صالح علي، نشرته مؤسسة قرطبة عام 
 يف أربعة جملدات، – رمحه اهللا -أما املختصرة فحققه الشيخ حبيب الرمحن األعظمي . يف عشر ة جملدات) هـ١٤١٨(

 .، مث طبع طبعات أخرى ) هـ١٣٩٠( األوقاف الكويتية عام ونشرته وزارة
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 :   حذوهم وأخذ نصيبه من فن الزوائد ، فصنف فيه بعض الكتب مثّ جاء بعدهم احلافظ السيوطي فحذا
ـ ٩١١: ت(  للحافظ السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر           )١(" اإلميان للبيهقي  زوائد شعب " – ١٨ )  ه

 .يف جملد واحد 
 . للسيوطي أيضاً )٢("  األصول للحكيم الترمذيزوائد نوادر" – ١٩

 إىل أن   –بإذن اهللا   –طهرة عند هذا احلد، بل استمرت، وتستمر        ومل تقف جهود األمة يف خدمة السنة امل       
 : يرث اهللا األرض ومن عليها، وهنا أذكر بعض الرسائل العلمية يف علم الزوائد 

من األحاديث املرفوعة  للطالب سيف الرمحن مصطفى ، لنيل          "  على الكتب الستة     زوائد الدارمي  "-١
 .درجة املاجستري 

 " . رقطين على الكتب الستة  سنن الدازوائد "-٢
نوال حامد اللهييب،   : ، والطالبة )اجلزء األول والثاين  (للطالب حممد خالد إسطنبويل لنيل درجة الدكتوراه          

 ) .اجلزء الثالث ( لنيل درجة الدكتوراه  
 " .مصنف عبد الرزاق على الكتب الستةزوائد  "-٣

 الرمحن اخلريصي لنيل درجة الدكتوراهوزع بني الطالب هشام حممد بناين ، والطالب عبد 
 .أمحد صاحل الغامدي ، لنيل درجة املاجستري : للطالب  " . سعيد بن منصور زوائد سنن "-٤

 " . األدب املفرد لإلمام البخاري على الكتب الستة زوائد كتاب "-٥
 .صاحل إمساعيل حاج حممد ، لنيل درجة املاجستري : للطالب 

 .مراد مصطفى كمال ، لنيل درجة املاجستري : للطالب ."يدي على الكتب الستة احلمزوائد مسند " -٦
 " . ابن أيب شيبة على الكتب الستة من األحاديث املرفوعة زوائد مصنف"-٧

 .وهذه الرسالة جزء من السبعة . وزع بني سبعة من الطالب ، ما بني ماجستري ودكتوراه 
وراة ، حممد بن سعد الزير دكتوراة ، عبد الرمحن حممد احلازمي ،            حسني عبد احلمبد النقيب دكت    : الطالب

 .ماجستري ، عبد الرمحن بن قاسم مهديل ماجستري ، وآخرين 
 . وهذه الرسائل كلها سجلت يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، مهبط الوحي، ومنبع الرسالة احملمدية

كتوراة يف جامعـة أم درمـان اإلسـالمية         خلدون األحدب، د  / للدكتور " زوائد تاريخ بغداد   " -٨
 .بالسودان ، وهو مطبوع يف عشر جملدات 

                                                           
  )١٧٢ص ( الرسالة املستطرفة  :   انظر  )١(
  )١٠١٦ / ٢( ، فهرس الفهارس واألثبات  ) ١٧٢ص (  الرسالة املستطرفة )٢(
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يوسف حممد الصديق ، دكتـوراة يف       / للدكتور  " على الكتب الستة    زوائد مصنف عبد الرزاق      " -٩
 .جامعة حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ، وهو مطبوع  

رسائل العلمية يف الزوائد مل يبلغ علمي ـا ، واهللا           هذا ما تيسر يل الوقوف عليه ، ولعل هناك عشرات ال          
وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وآله       . من وراء القصد ، وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت وإليه أنيب           

 .وصحبه أمجعني
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 كتاب اإلميان واإلسالم
 ما ذكر من اإلميان واإلسالم

حدثنا  ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سامل بن أيب اجلعد عن ابـن                -١٠٣٦٦-)١(
: السالم عليك يا غالم بين عبد املطلب، فقال       :  فقال   جاء أعرايب إىل النيب     : عباس قال 

خوالك من بين سعد بن بكر، وأنـا رسـول قـومي            إين رجل من أ   : ، فقال ))وعليك  ((
خذ عنك  : ((ووافدهم، وأنا سائلك فمشدد مسأليت إليك، ومناشدك مناشديت إليك، قال         

 : من خلقك وهو خالق من قبلك ، وهو خالق من بعدك؟ قال : ، قال )) يا أخا بين سعد 
خلق الـسموات   من  : ، قال ))نعم: ((نشدتك بذلك، أهو أرسلك؟ قال    : قال  )). اهللا  (( 

نشدتك بـذلك أهـو     : قال)). اهللا:((السبع واألرضني السبع، وأجرى بينهن الرزق؟ قال      
فإنا وجدنا يف كتابك وأمرتنا رسلك أن نـصلي يف اليـوم            : ، قال ))نعم  :((أرسلك؟ قال 

فإنـا  : ، قال ))نعم:((والليلة مخس صلوات ملواقيتها، نشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال         
 وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنردهـا علـى فقرائنـا،              وجدنا يف كتابك    

ا اخلامسة فلست بسائلك عنها، وال      أم: قال)) نعم:((فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك، قال     
مث . والذي بعثك باحلق ألعملن ا ومن أطاعين مـن قـومي          : مث قال : قال. إرب يل فيها  

والذي نفسي بيده لئن صدق     : ((الحىت بدت نواجذه، مث ق     رجع، فضحك رسول اهللا     
   .))ليدخلن اجلنة 
 .إنه زائد من حديث ابن عباس  رضي اهللا عنهما ذا السياق  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
بفتح الغني املعجمة وسكون الزاي، أبو عبد اهللا الكويف الضيب          -هو حممد بن فضيل بن غزوان     : ابن فضيل 

                  .)١(يع، من التاسعة، أخرج له اجلماعة ، مات سنة مخس وتسعني ومائة رمي بالتشوالء، صدوق عارف 

                                                           
  ٦٢٢٧:  التقريب  )١(
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………………………………………………………………… 
إال هو أبو حممد الكويف الثقفي، صدوق اختلط، من اخلامسة ، أخرج له اجلماعـة                  : عطاء بن السائب  

 .                          )١(سنة ست وثالثني ومائة مات مسلما، 

 رافع ، ثقة كثري اإلرسال،      – واسم أيب اجلعد   -هو الغطفاين األشجعي والء ، الكويف     : سامل بن أيب اجلعد     
                          .)٢(مائة : من  الثالثة، أخرج له اجلماعة ، مات سنة سبع أومثان وتسعني ،وقيل

 :          التخريج 
أخرج احلديث أمحد بسنده إىل كريب عن ابن عباس         و . )٣(نف  يف اإلميان مبثل سنده هنا         وأخرجه  املص  

 . )٤(زيادات، واختصار يف بعض املواضع :وفيه 
وأخرجه الدارمي،  مرة عن حممد بن يزيد مبثل سند املصنف ، وأخري عن حممد بن محيد عن حممد بـن                     

خمتصراً من طربق أيب كريب عن ابن عباس رضـي اهللا           ، وأخرجه أبو داود      . )٥(إسحاق مبثل سند  أمحد      
ولـه شـاهد يف     . )٦(عنهما عقب حديث أنس اآليت، وهو كذلك خمتصر، فلم يورد لفظه يف الطـريقني             

، وأخرجه النسائي من حديث أيب هريرة رضـي اهللا عنـه            )٧(الصحيحني من حديث أنس رضي اهللا عنه        
 .)٨(خمتصراً  

 :     احلكم على احلديث 
 . اده حسن ، ويتقوى مبتابعة كريب على ابن اجلعد وحبديث أنس فيصري صحيحا لغريه إسن

 .وهذا حديث ضمام بن ثعلبة السعدي املشهور 

                                                           
  ٤٥٩٢:  التقريب )١(
  .٢١٧٠:  ، التقريب ١٣١ /١٠ ذيب الكمال )٢(
 )٤:رقم   ( اإلميان  ٣(
  )٢٦٤ / ١(  املسند   )٤(
  )١/١٦٥( السنن )٥(
  ) ٤٨٧: (  كتاب الصالة ، باب ما جاء يف املشرك يدخل املسجد ، رقم )٦(
 )١٠:رقم ( ، ومسلم يف اإلميان ) ٦٣:رقم( البخاري يف العلم باب القراءة والعرض على احملدث  فأخرجه )٧(
  ) ٠٩٦: (   كتاب الصوم ، باب وجوب الصيام ، رقم )٨(
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………………………………………………………………… 
 :املفردات      
مغلظ، وضبطه العالمة   :  هكذا ورد هذا اللفظ عند املصنف وأمحد والبخاري والدارمي، ومعناه            :مشدد
مذيع، معتمدا على النسخة الـيت      : مبعىن) مبشيد(ين رمحه اهللا تعاىل يف حتقيقه كتاب اإلميان للمصنف          األلبا

 . حقق منها الكتاب
   .)١(مجع حاشية ، وهي صغار اإلبل  : حواشي
 . )٢(بفتح اهلمزة والراء ، ويروى بكسر اهلمزة وسكون الراء ، وهي احلاجة  : أرب يل
ان الضواحك، وهي اليت تبدو عند الضحك ،واألكثر األشهر أقصى األسنان،            النواجذ من األسن   :نواجذه

 .)٣(واملراد األول، ألنه ما كان يبلغ به الضحك حىت تبدو أواخر أضراسه 

                                                           
 ١٣٧ / ٥  ذيب اللغة )١(
 )أرب : (  النهاية ، مادة )٢(
 )جنذ : (   املصدر السابق ، مادة )٣(
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 :ما قالوا يف صفة اإلميان 

: حدثنا قتادة، قـال   : حدثنا زيد بن احلباب، عن علي بن مسعدة، قال        – ١٠٣٦٨–)٢(

اإلسالم عالنية، واإلميان يف القلـب،      : ((    قال رسول اهللا    : حدثنا أنس بن مالك قال    
 )). هاهنا ،التقوى هاهنا التقوى : ((  يشري بيده إىل صدره، يقولمث

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 صـدوق   –لكافبضم املهملة وسكون ا   –بضم املهملة وموحدتني، أبو احلسني العكلي     : زيد بن احلباب    
وخيطئ يف حديث الثوري ،من التاسعة ،أخرج له البخاري يف جزء القراءة والباقون، مات سـنة ثالثـني             

  .          )١(ومائتني 
هو الباهلي أبوحبيب البصري، صدوق له أوهام، أخرج له البخاري يف األدب املفرد             :  علي بن مسعدة    

صاحل ليس بـه    : كان ثقة ، وقال ابن معني     :  داود الطيالسي  والترمذي وابن ماجه ، من السابعة ، قال أبو        
:  قـال  - ومنها هذا احلديث-فيه نظر ، وقال ابن عدي بعد ما أورد أحاديث له           : بأس، وقال البخاري    

  .        )٢(ولعلي بن مسعدة غري ما ذكرت عن قتادة ، وكلها غري حمفوظة 
لبصري ، ثقة ثبت ، أخرج له اجلماعـة ، رأس الطبقـة   هو ابن دعامة السدوسي ، أبو اخلطاب ا      : قتادة

 . )٣(الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة 
 :      التخريج 

  .                )٤(تفرد به علي بن مسعدة .: أخرجه أمحد ، وأبو يعلى ، والبزار وقال
ماخال علي  رجال الصحيح    رواه أمحد وأبو يعلى بتمامه والبزار باختصار، ورجاله          :قال احلافظ اهليثمي    

 .  )٥( ابن مسعدة، وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حامت وابن معني وضعفه آخرون
 
 

                                                           
  ٢١٢٤: ب   التقري)١(
، الكامل يف الضعفاء  ) ٤٢٢ / ٢( ، كتاب التاريخ  ) ٢٠٤ / ٦( ، اجلرح والتعديل  ) ٢٩٤ / ٦(  التاريخ الكبري  )٢(
    ٤٧٩٨: التقريب ) ٥/١٨٥٠(
  ٥٥١٨:   التقريب )٣(
 )٢٠:رقم (كشف األستار  ) ٣٠٢ – ٣٠١ / ٥(، مسند أيب يعلى ) ١٣٤/ ٣( املسند )٤(
  ).٥٢ / ١(د   جممع الزوائ)٥(



   
٢٨                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

……………………………………………………………… 
 .  )١( حديث جربيل املشهور ،إذ جعل اإلسالم األعمال الظاهرة ،واإلميان األعمال القلبية ويشهد له

 :     احلكم على احلديث 
 ضعف ، وذلك أن رواية علي بن مسعدة عن قتادة غري حمفوظة كما قال ابن عدي ، وضعفه العالمة                    فيه

 .لكن يتقوى حبديث جربيل فيصري حسنا لغريه . )٢(األلباين يف ضعيف اجلامع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ومسلم يف اإلميان ، باب  ) ٥٠: (، رقم… عن اإلميان   أخرجه البخاري يف اإلميان ، باب سؤال جربيل النيب )١(

  )٩٩: (اإلسالم ما هو وبيان خصاله ، رقم 
  )٢٢٨٠:  (  ضعيف اجلامع الصغري وزياداته ، رقم )٢(



   
٢٩                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

حدثنا أبو هالل، عن قتادة، عن أنس       :  حدثنا مصعب بن املقدام، قال     – ١٠٣ ٦٩-)٣(
 )). ال أمانة له ال إ ميان ملن : (( قال رسول اهللا : قال

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
  :رجال السند      

 هو اخلثعمي والء ، أبو عبد اهللا الكويف ،صدوق له أوهام ، أخرج له اجلماعـة إال                  : مصعب بن املقدام    
 .      )١(ني البخاري وأبا داود ، من التاسعة ، مات سنة ثالث ومائت

 البصري ، صدوق فيه لـني ، أخـرج لـه            –مبهملة مث موحدة    –هو حممد بن سليم الراسيب      : أبو هالل 
: البخاري تعليقا، وأخرج له أصحاب السنن األربعة ، من السادسة ، مات سنة سبع وستني ومائة، وقيل                

قد  : وقال أمحد لني ،    : و زرعة وقال أب حمله الصدق ،مل يكن بذاك املتني ،         : قال أبو حامت  .  قبل ذلك   
وسئل ابن معني عن روايته عن      . احتمل حديثه إال أنه خيالف يف قتادة ، وهو مضطرب احلديث يف قتادة              

  .   )٢(فيه ضعف: قتادة ، فقال 
 .      هو ابن دعامة السدوسي  تقدم يف احلديث السابق  : قتادة 

  :     التخريج 
 . ، والبزار ، كلّهم من طريق أيب هالل) ال دين ملن ال أمانة : (زادأخرجه أمحد ، وأبو يعلى ، و

 نعلم له إال هذا الطريق ، وأبو هـالل روى           ال نعلم رواه ذا اللفظ مرفوعا إال أنس، وال         : قال البزار 
هذا حديث  : وأخرجه البغوي يف شرح السنة من طريق أيب هالل، وقال         .  )٣(عنه مجاعة وكان غري حافظ      

  )٥(والبيهقي يف الكربى. )٤(حسن
وفيه أبو هالل ، وثقه ابن معني    : رواه أمحد وأبو يعلى والبزار والطرباين يف األوسط ، قال            : وقال اهليثمي 

 .                                                   )٦(وغريه ، وضعفه النسائي وغريه 
 .     )٧(ت عن أنس رضي اهللا عنه وأخرجه ابن حبان بسنده إىل محاد بن سلمة عن ثاب

                                                           
  ٦٦٩٦ التقريب   )١(
  ٥٩٢٣: قريب الت) ٢٧٤– ٢٧٣ / ٧(  اجلرح )٢(
  )١٠٠: ( كشف األستار ، رقم ) ٢٤٧ / ٥(مسند أيب يعلى  ) ١٣٥ / ٣(  املسند  )٣(
  )٣٨:  رقم ٧٥/ ١( شرح السنة  )٤(
  ) ٢٨٨ / ٦(  السنن الكربى  )٥(
 )١٧٢ / ١(  جممع الزوائد   -)٦(
  ) ١٩٤ رقم ٤٢١/  ١( اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  )٧(
 



   
٣٠                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

………………………………………………………………… 
إنه ال إميان ملن    !  يا أيها الناس     : ((وله شاهد ضعيف جدا من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما يرفعه             

 . )١( )) ال أمانة له ، وال دين ملن ال عهد له
 .)٢(احلديث فيه  احلسني بن قيس امللقب حبنش ، وهو متروك  : قال اهليثمي

 : احلكم على احلديث    
  .يف إسناده ضعف ، ألن رواية أيب هالل عن قتادة مضطربة لكن يتقوى باملتابعة فيصري حسنا لغريه

 :تعليق     
ذكر : معىن نفي اإلميان يف احلديث نفي لكماله ، ال نفيه كليا ، كما عنون لذلك ابن حبان يف صحيحه                     

  .)٣(ه األخبار نفي األمر عن الشيء للنقص عن الكمال خرب يدل على أن املراد ذ
هذا وأمثاله وعيد ال يراد به الوقوع، وإمنا يقصد به الزجر والـردع، ونفـي الفـضيلة                 :  وقال القاضي 

 .                )٤(والكمال، دون احلقيقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  )٢٤٥٨: (على يف مسنده ، رقم أخرجه أبو ي )١(
 )١٧٢ / ١(  جممع الزوائد     )٢(
  )٢٠٨ / ١(  اإلحسان   )٣(
  )٣٨١ / ٦(  انظر  فيض القدير  )٤(



   
٣١                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

عـن عائـشة     حدثنا سليمان بن حرب، عن محاد بن سلمة، عن أبيه،            – ١٠٣٨ ٠-)٤(
 ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق حني يسرق: ((  قال رسول اهللا    : قالت  

 )) . مؤمن وهو مؤمن ، وال يشرب حني يشرب وهو
 إنه زائد من حديث عائشة رضي اهللا عنها : نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 أبو أيوب البصري قاضي مكـة       –مهملة  مبعجمة مث   –هو ابن جبيل األزدي الواشحي      : سليمان بن حرب  

 .                              )١(ثقة إمام حافظ ، أخرج له اجلماعة ، تويف سنة أربع وعشرين ومائة 
هو ابن دينار البصري ، أبو سلمة ، ابن أخت محيد الطويل ، ثقة عابد ، أخـرج لـه                     : محاد بن سلمة  

.                                                        )٢(سنة سبع وستني ومائة البخاري تعليقا ،وأخرج له الباقون تويف 
هو سلمة بن دينار البصري، أبو صخر، موىل محريي بن كراثة احلنظلـي ، روى عـن أيب حـرة        : أبوه

ـ     . )٣(الرقاشي ومحريي بن كراثة، روى عنه ابنه محاد ، مرسل            ل جمهـول العـني،     من هنا تبني أن الرج
 .وروايته عن عائشة مرسلة 

  :      التخريج
 ) ٩: (وسيأيت برقم . أخرجه املصنف يف اإلميان له بسند آخر عن عائشة رضي اهللا عنها، وهو متابع له 

  . )٤(وذكره السيوطي يف الدر وعزاه إىل املصنف
 .)٥( عباس رضي اهللا عنهم وهلذا احلديث شواهد يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة وابن

 :      احلكم على احلديث 
ضعيف ذا اإلسناد ، جلهالة سلمة بن دينار واالنقطاع بينه وبني عائشة، ويرتقي إىل حسن لغريه باملتابعة                 

 . والشواهد 
 

                                                           
  ٢٥٤٥:  ، التقريب ٣٩٣ – ٣٨٤ / ١١  ذيب الكمال )١(
  ١٤٩٩ ) : ٢٦٨ – ٢٥٣ /٧(  املصدران السابقان )٢(
  ) ٣٩٨ – ٣٩٧ / ٦( و الثقات البن حبان ) ١٥٩ / ٤( رح واجل) ٨٠/ ٤(  انظر التاريخ الكبري )٣(
  )١٨٠ / ٤(  الدر املنثور )٤(
  أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة يف املظامل ، باب النهىب بغري إذن صاحبه ، ويف األشربة يف أوله ويف احلدود،  )٥(

 ، ٣/٩٩(انظر جامع األصول  ) ٥٧: رقم (ميان ومسلم يف اإل. باب الزنا وشرب اخلمر، ويف احملاربني ، باب إمث الزنا
٧١٢ ، ٧١٠/ ١١(  

 



   
٣٢                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

………………………………………………………………… 
 :     تعليق 

اإلميان، فيكون فوق رأسه كالظلـة ،فـإذا        معىن هذا احلديث أن املؤمن عند ارتكاب املعصية ينـزع منه           
خرج من هذه املعصية عاد إليه إميانه كما جاء ذلك يف احلديث الصحيح ،فقد روى أبو داود والترمـذي                    

إذا زىن العبد خـرج منـه       : (( أنه قال  تعليقاً واحلاكم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب            
          .)١( )) رج من ذلك العمل عاد إليه اإلمياناإلميان فكان فوق رأسه كالظلة ،فإذا خ

 . )٢(إسناده صحيح  : قال احلافظ
                  

                 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، والترمذي يف اإلميان ، باب ما  ) ٤٦٩٠: ( ، رقم   أخرجه أبو داود يف السنة ، باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه )١(

 )٢٢/ ١(درك املست، واحلاكم يف  ) ٢٦٢٥( :، رقم )) ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن  : (( جاء 
  )٥٢ / ١٢(  الفتح )٢(



   
٣٣                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 ما ذكر فيما يطوى عليه املؤمن من اخلالل
حـدثين  : حدثنا عكرمة بن عمار، قال    :  حدثنا مصعب بن املقدام، قال     –١٠٣٨٥ –) ٥(

  سـألت رسـول اهللا        :((قال أبو ذر  : ن مالك بن مرثد الزماين عن أبيه قال       أبو زميل ع  
 أَو مـع اإلميـان    ! حسيب اهللا   : قلت: اإلميان باهللا، قال  : ماذا ينجي العبد من النار ؟ فقال      

 )) .يرضخ مما رزقه اهللا ترضخ مما رزقك اهللا، أو : عمل؟ فقال
 .  كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 

 :    رجال السند  

 . تقدم  . هو اخلثعمي والء ، صدوق له أوهام  : مصعب بن املقدام

هو العجلي ، أبو عمار اليمامي، أصله من البصرة ، صدوق يغلط ، ومل يكن لـه                  :  عكرمة بن عمار  
 . )١(كتاب، من اخلامسة ، أخرج له البخاري تعليقا ، وأخرج له الباقون ، تويف قبل الستني ومائة 

بالزاي مصغرا هو مساك بن الوليد احلنفي اليمامي مث الكويف ، ليس به بـأس ، أخـرج لـه                  : أبو زميل 
 . )٢(البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له الباقون ، من الثالثة 

ثقة من الثالثة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد          –بكسر الزاي وتشديد امليم      : مالك بن مرثد الزماين   
 .)٣(ه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأخرج ل

 تابعي ثقة ، وذكره ابن حبان يف الثقات ،      :  هو مرثد بن عبد اهللا الزماين ،قال العجلي  :أبوه
مقبول ، من الثالثة ، أخرج له البخاري يف األدب          : وقال احلافظ   . ال يتابع على حديثه     :  وقال العقيلي   

 .         )٤(ائي وابن ماجه املفرد ، وأخرج له الترمذي والنس
 :      التخريج 

 .)٥(أخرجه املصنف يف اإلميان ذا السند ، والطرباين يف الكبري بسنده عن عكرمة مطوال 
)٦(رواه الطرباين يف الكبري ، ورجاله ثقات  : قال اهليثمي

                        . 

                                                           
  ٤٦٧٢:   التقريب )١(
 ٢٦٢٨:  املصدر السابق  )٢(
   ٦٤٤٨:  املصدر السابق )٣(
  )٦٥٤٦:  ، التقريب ٧٣ / ١٠ذيب التهذيب  ( )٤(
  )١٥٦ / ٢( ، املعجم الكبري  ) ٧٧: (  كتاب اإلميان ، رقم )٥(
 )١٣٨ / ٣( جممع الزوائد )٦(



   
٣٤                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

     ………………………………………………………………… 
 عن أيب   – وكان جيالس أبا ذر      –طريق األوزاعي ، حدثين أبو كثري الزبيدي عن أبيه          وأخرج احلاكم  من     

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، فقـد احـتج يف             : قال احلاكم .  ذر ، احلديث بأطول من هذا       
 أبو كثري : يزيد ابن عبد الرمحن بن أذينة ، وهو تابعي معروف، يقال له             : كتابه بأيب كثري الزبيدي، وامسه    
 .)١(األعمى ، ومل يتعرض له الذهيب 

  :     احلكم على احلديث
 . إسناده ضعيف، ويرتقي إىل حسن لغريه باملتابعة 

 :     الغريب 
  .               )٢(العطية القليلة :  الرضخ ترضخ 

                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٦٣ / ١(  املستدرك  )١(
 )رضخ: ( النهاية ،  مادة )٢(



   
٣٥                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أيب ليلى، عن املنهال، عن سـعيد بـن                –١٠٣٩٢–) ٦(
إن على أمي رقبة : وقال  أن رجال أتى النيب : جبري، عن ابن عباس، وعن احلكم يرفعه 

 أتشهدين أن ال إله إال اهللا     : (( ا، فقال   ائت  : مؤمنة، وعندي رقبة سوداء أعجمية، فقال     
 )) .فأعتقها : نعم ، قال : وأين رسول اهللا  قالت 

 .   إنه زائد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما :نوع الزيادة 
      رجال السند
ش، هو ابن الربيد ، الربيدي العائذي والء ، الكويف اخلزاز، أبو احلسن، من عائذة قـري               : علي بن هاشم    

صدوق يتشيع، من صغار الثامنة، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ،والباقون، مات سنة تسع وسـبعني          
 .                                                                                                    )١(مثانني : ومائة، وقيل 
 بن أيب ليلى األنصاري ،الكويف القاضي ، أبو عبد الرمحن، صدوق            هو حممد بن عبد الرمحن    : ابن أيب ليلى  

.                     )٢(سيء احلفظ جدا ، من السابعة ، أخرج له أصحاب السنن األربعة، مات سنة مثان وأربعني ومائة 
م، من اخلامسة، أخرج له اجلماعـة إال        هو ابن عمرو األسدي والء ، الكويف، صدوق، رمبا وه         : املنهال
 .                               )٣(مسلما 
 أبو حممد الكندي الكويف ، ثقة ثبت فقيه ، إال أنـه             –باملثناة مث املوحدة مصغرا     –هو ابن عتيبة     :  احلكم

                                .  )٤(رمبا دلس ، من اخلامسة مات  سنة ثالث عشرة ومائة أو بعدها ، أخرج له اجلماعة 
 هو األسدي والء الكويف، اإلمام الثقة الثبت الفقيه، من الثالثة ، وروايته عن عائشة وأيب                :سعيد بن جبري    

 اخلمـسني ، أخـرج لـه    موسى وحنومها مرسلة ، قتل بني يدي احلجاج سنة مخس وتسعني، ومل يكمل      
   .                                           )٥(اجلماعة 

 :             التخريج 
 . )٦(أخرجه املصنف يف اإلميان له، والبزار  يف مسنده ، مثله 

 

                                                           
 ٤٨١٠:  ، التقريب ١٦٧– ١٦٣ / ٢١ ذيب الكمال )١(
 ٦٠٨١:  التقريب )٢(
 ٦٩١٨:  املصدر السابق )٣(
 ١٤٥٣:  املصدر السابق )٤(
 ٢٢٧٨:  املصدر السابق )٥(
 )١٣: ( ، كشف األستار ، رقم  ) ٨٥: (  كتاب اإلميان ، رقم )٦(



   
٣٦                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

………………………………………………………………… 
 .  )١( ) نةإن علي رقبة مؤم: ( والطرباين بسنده عن علي بن هاشم  مثله ، إال أنه قال 

  .)٢(مل يروه عن املنهال واحلكم إال ابن أيب ليلى : قال يف األوسط
: رواه الطرباين يف الكبري واألوسط والبزار، بإسنادين منت أحدمها مثل هذا، واآلخر، فقال هلا             : قال اهليثمي 

  .رسول اهللا : ؟ قالت ))من أنا(( : ؟ فأشارت بيدها إيل السماء، قال ))أين اهللا(( 

 وهـو سـيء     -حممد بن أيب ليلي   :  وهو ضعيف مدلس وعنعنه، وفيه       -وفيه سعيد بن أيب املرزبان    : قال
 .                   )٣(احلفظ، وقد وثق 

يا رسـول   : جبارية سوداء، فقال    إن رجال أتى النيب   :  هريرة رضي اهللا عنه قال     له حديث أيب   ويشهد
؟ فأشارت إىل السماء بإصبعها، فقـال        ))أين اهللا : ((  ول اهللا إنّ علي رقبة مؤمنة ، فقال هلا رس       ! اهللا
أعتقهـا فإـا    : (( فقال – تعين أنت رسول اهللا      –وإىل السماء     ؟ فأشارت إىل النيب   ))من أنا   (: (هلا

 .    عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي، خمتلط، ورواية يزيد بن هارون عنه بعد االختالط : وفيه . )٤())مؤمنة
إن ! يا رسـول اهللا   :  ، فقلت  أتيت رسول اهللا    :  بن احلكم السلمي رضي اهللا عنه، قال       حديث معاوية و

أكلها الذئب،  : جارية كانت يل، ترعى غنما يل، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها، فقالت              
أين : (( اهللا   فلطمت وجهها، وعلي رقبة، فأعتقها؟ فقال رسول         –وكنت من بين آدم   –فأسفت عليها   

أعتقها : (( أنت رسول اهللا ، فقال رسول اهللا        : ؟ قالت    ))من أنا : (( يف السماء، فقال  : ؟ فقالت ))اهللا
 .                             )٥( )) فإا مؤمنة

 :     احلكم على احلديث 
 . لغريه إسناده ضعيف ، فيه ابن أيب ليلى صدوق سيء احلفظ ، ويرتقي بالشواهد إىل حسن

 

 

                                                           
 .ومل أعثر  عليه من األوسط بعد البحث  ) ٢٧ / ١٢(ري  املعجم الكب)١(
  )٨٣ – ٨٢ / ٤(  جممع البحرين  )٢(
  )٤/٢٤٤(  جممع الزوائد )٣(
  ) ٣٢٨٤: ( أخرجه أبو داود يف األميان والنذور ، باب يف الرقبة املؤمنة ، رقم )٤(
 : ذور، باب يف الرقبة املؤمنة، رقم، وأبو داود يف األميان والن) ٥٣٧: ( أخرجه مسلم يف املساجد، رقم)٥(
  )١٨-١٤ / ٣( والنسائي يف الصالة ، باب الكالم يف الصالة  ) ٣٢٨٢(



   
٣٧                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 ابب
 حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد امللك بن أيب بشري،  عن عبد اهللا بن                – ١٠٤٠٨–)٧(

 ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو       : (( قال رسول اهللا    :  عن ابن عباس قال    )١(املساور
 )) .إىل جنبه 

  احلديث كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :         رجال السند 

 بضم الراء ومهزة مث مهملة، أبو سفيان الكويف ، ثقة حـافظ             - هو ابن اجلراح بن مليح الرؤاسي      :يع  وك
.                         )٢(وله سبعون سنة ، أخرج له اجلماعة. عابد ، من كبار التاسعة  مات سنة سبع وتسعني ومائة 

 اإلمام احلجة ، أخرج له اجلماعة من رؤوس السابعة،          هو سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا        : سفيان
 .           )٣(مات سنة إحدى وستني ومائة 

هو البصري، نزيل املدائن، ثقة من السادسة أخرج له البخاري يف األدب املفرد             : عبد امللك بن أيب بشري    
 .                                )٤(وأخرج له أصحاب السنن األربعة 

تـابعي  : مقبول ، وقال الـذهيب    .  من الرابعة . أخرج له البخاري يف األدب املفرد      :  اهللا بن املساور   عبد
 . )٥(جمهول مسع ابن عباس وعنه عبد امللك 

 :                   التخريج 
أخرجه املصنف يف اإلميان له والبخاري يف األدب ويف الكبري، وأبـو يعلـى، والطـرباين، واحلـاكم يف                   

بالذي يشبع وجاره   / ليس املؤمن الذي    :((درك، واخلطيب يف تارخيه، كلهم ذا السند، لكن بلفظ          املست
 . )٦()) جائع إىل جنبه
                                                  )٧(هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب  : قال احلاكم

                                                           
 عبد اهللا بن مسعود ، وهو تصحيف: يف الطبعة اهلندية )١(
 ٧٤١٤:  التقريب )٢(
 ٢٤٤٥:   املصدر السابق )٣(
 ٤١٦٦:  املصدر السابق )٤(
 ٣٦١٢: ، التقريب )٢/٤٥٩٨(   ميزان االعتدال ، ترمجة )٥(
، ) ٢٦٩٩: (، مسند أيب يعلى رقم)٥/١٩٥(التاريخ الكبري ) ١١٢: (األدب املفرد،رقم ) ١٠٠:( كتاب اإلميان رقم )٦(

 )١٠/٣٩٢(تاريخ بغداد ) ١٦٧/ ٤(، املستدرك ) ١٢٧٤١: (املعجم الكبري، رقم
  ) ١٦٧ /٤(  املستدرك )٧(



   
٣٨                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

………………………………………………………………… 
 .                      )١(رواه الطرباين وأبو يعلى ، ورواته ثقات  : وقال املنذري
 .              )٢(رواه الطرباين وأبو يعلى ، ورجاله ثقات  : وقال اهليثمي

مل ورجاله ثقات غري ابن املساور، فهو جمهول كما قال الذهيب يف امليزان، و            : قلت   : قال العالمة األلباين  
 .    )٣(يرو عنه غري عبد امللك كما قال ابن املديين 

. )٤(رواه أمحـد يف املـسند        ))  ال يشبع الرجل دون جاره     : (( له حديث عمر رضي اهللا عنه        ويشهد
 )٥(قاله أبو زرعة الـرازي      . ورجاله ثقات رجال الشيخني، إال أن رواية عباية بن رفاعة عن عمر مرسلة              

 .   )٦(د أمحد عن عباية عن حممد بن مسلمة عن عمر لكن رواه أبو نعيم بسن
  )) .  ما آمن يب من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم: (( أنس رضي اهللا عنه حديث

 . )٧(رواه الطرباين والبزار ، وإسناد البزار حسن  : قال اهليثمي
 :             احلكم على احلديث 

 . ن لغريه بالشواهد إسناده ضعيف يرتقي إىل حس     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )١٥٥/ ٣(   الترغيب والترهيب )١(
 )٨/١٦٧( جممع الزوائد   )٢(
  )٦٩ / ١(  سلسلة األحاديث الصحيحة )٣(
  ) ٥٥ / ١(   املسند )٤(
  )١٥١: (  انظر املراسيل البن أيب حامت ، ص )٥(
  )٢٧ / ٩(    احللية )٦(
 )١٦٧ / ٨(  جممع الزوائد )٧(



   
٣٩                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

فيقال :  حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أيب عثمان، عن سلمان، قال           -١٠٤٣٦-) ٨(
أميت أميت  : فاشفع تشفع، وادع جتب، فريفع رأسه فيقول      - يعين النيب   –سل تعطه   : ((له

 شعرية من يف كل من كان يف قلبه حنطة من إميان أو مثقال            : مرتني أو ثالثا، فقال سلمان      
   .فذلك املقام احملمود: ، قال سلمانإميان أو مثقال حبة خردل من إميان

 .كله زائد من حديث سلمان على الكتب الستة: نوع زيادة 
 :              رجال السند

 ثقة أحفـظ النـاس      - عمي وهو صغري   - مبعجمتني،  الضرير الكويف    –هو حممد بن خازم      : أبو معاوية 
 .)١(ن كبار التاسعة، أخرج له اجلماعة، مات سنة مخس و تسعني ومائة حبديث األعمش، م

وهو ابن سليمان األحول، أبو عبد الرمحن البصري، ثقة من الرابعة، أخرج له اجلماعة، مات بعد                 : عاصم
 .                              )٢(سنة أربعني ومائة 

 بـالم   – امسه عبد الرمحن بن مل       – مشهور بكنيته     هو النهدي  بفتح النون وسكون اهلاء ،        :أبو عثمان 
 خمضرم من كبار الثانية ثقة ثبت عابد ، أخرج له اجلماعة ، عاش مائة وثالثـني                 – وامليم مثلثة      –ثقيلة  

 .                  )٣(سنة، مات سنة مخس وتسعني 
  :التخريج                           

 .  ] ٧٩: اإلسراء [  )٤(  مقاما حممودا : ه عند قوله تعاىل   أخرجه الطربي ذا السند مبعنا
 .  )٥(  وأخرجه الطرباين يف الكبري بأطول من هذا عن عبيد بن غنام عن املصنف 

: وقال العالمة األلباين رمحـه اهللا تعـاىل       . )٦(رواه الطرباين  بإسناد صحيح      :   قال اهليثمي  واملنذري       
 . )٧(يف حكم املرفوع، ألنه ال يقال من قبل  الرأي إسناده صحيح، وهو موقوف 

 
 

                                                           
 ٥٨٤١:    التقريب )١(
 ٥٨٤١:   املصدر السابق )٢(
 ٤٠١٧: املصدر السابق )   ٣(
  ) .١١٤/ ١٥(  جامع البيان )٤(
  ) ٣٠٤-٣٠٣/ ٦(  املعجم الكبري  )٥(
  ) :  ٤٣٥ / ٤( الترغيب والترهيب ) ٣٧٢-٣٧١/ ١٠( جممع الزوائد )٦(
  )١٢: ص (   انظر إىل حتقيقه كتاب اإلميان للمصنف )٧(



   
٤٠                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
.                     )١(وجاء هذا احلديث يف الصحيحني من حديث أيب هريرة وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما مرفوعا 

 :احلكم على احلديث        
 . موقوف له حكم الرفع ، وإسناده صحيح 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  قومه ولقد أرسلنا نوحا إىل:   أما حديث أيب هريرة فأخرجه البخاري يف األنبياء ، باب قول اهللا عز وجل )١(
  كان عبدا شكورا ذرية من محلنا مع نوح إنه ويف تفسري سورة بين إسرائيل ، باب ) ٣٣٤٠: (، رقم ]٢٥: هود[
 ) . ١٩٤: (،  ومسلم يف اإلميان ، رقم  )٤٧١٢:( ، رقم  ]٣: اإلسراء [ ، 

، ) ٧٤١٠( : ،رقم]٧٥:ص[، ملا خلقت بيدي  ىلأما حديث أنس  فأخرجه البخاري يف التوحيد، باب قول اهللا تعا
 : ، ومسلم يف اإلميان ، رقم ) ٧٥١٠: (وباب كالم الرب تعاىل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم،رقم

  )٤٨٤ – ٤٧٥ / ١٠( وانظر جامع األصول  ). ١٩٣( 
 



   
٤١                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

أخربنا حممد، عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا         :  حدثنا يزيد بن هارون، قال     –١٠٤٣٨ -)٩(
ال يزين الزاين حني    : ((  يقول مسعت رسول اهللا    : ابن الزبري، عن أبيه، عن عائشة قالت      

  حـني  – يعين اخلمـر   –ن، وال يشرب    يزين وهو مؤمن، وال يسرق حني يسرق وهو مؤم        
 )) .إياكم مؤمن ، فإياكم  يشرب وهو
 . إنه زائد من حديث عائشة رضي اهللا عنها ، وقد سبق حنوه  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
هو ابن زاذان السلمي والء ، أبو خالد الواسطي ، ثقة متقن عابد، من التاسعة، أخرج                 : يزيد بن هارون  

 . )١(، مات سنة ست ومائتني له اجلماعة 
هو ابن إسحاق بن يسار املطليب والء ، أبو بكر ، إمام املغازي ، صدوق يدلس، رمـي بالتـشيع                    : حممد

 . )٢(والقدر ، من اخلامسة ، أخرج له البخاري تعليقا ، وأخرج له الباقون ، مات سنة مخسني ومائة 
وام ، املدين ، ثقة ، من اخلامسة أخرج له البخـاري يف             هو ابن الع   : حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري       

 .                       )٣(جزء القراءة وأخرج له أصحاب السنن األربعة ، مات بعد املائة وله ست وثالثون سنة 
 هو عباد بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام ، كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج ، ثقة ، مـن                        :أبوه  
.                                                  )٤(الثة أخرج له اجلماعة ، مسع عن أبيه وجدته أمساء وعائشة وغريهم الث

 :      التخريج 
. )٥(أخرجه املصنف يف اإلميان له ذا السند، والبزار من طريق آخر صحيح عن عائشة رضي اهللا عنـها                   

رواه أمحد والبزار ببعضه والطرباين يف األوسط ورجاله ثقـات إال أن حممـد بـن            : قال احلافظ اهليثمي  
 . )٦(إسحاق مدلس، ورجال البزار رجال الصحيح 

 ) ٤( شواهد كثرية قد تقدم الكالم عليها عند احلديث رقم وللحديث
  :      احلكم على احلديث

  .حسن لغريه مبتابعاته وشواهده ، فيه حممد بن إسحاق ، مدلس ، وقد عنعنه 

                                                           
 ٧٧٨٩:   التقريب )١(
  ) ٥٧٢٥:   املصدر السابق  )٢(
  )٧٥٧٥:   املصدر السابق)٣(
  )       ٣١٣٥:  ، التقريب ١٣٨ – ١٣٦ / ١٤(  انظر ذيب الكمال)٤(
 )١/٧٣(، كشف األستار  ) ٣٩( كتاب اإلميان ،رقم )٥(
 )١/١٠٠(  جممع الزوائد )٦(



   
٤٢                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

قال :  حدثنا ابن علية ، عن ليث، عن مدرك، عن ابن أيب أوىف، قال               - ١٠٤٣٩ -)١٠(
حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق حني يـسرق وهـو           ال يزين الزاين    : ((  رسول اهللا   

مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن ، وال ينتهب بـة ذات شـرف يرفـع                  
  )) . املسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن

 حدثا احلسن بن موسى، قال حدثنا شعبة، عن فراس، عن مدرك، عن ابـن أيب    -١٠٤٤١
 . أويف حنوه 
 . الكتب الستة من حديث ابن أيب أويفزائد على :  نوع الزيادة

  :     رجال السند
 هو إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم ، األسدي والء ، أبو بشري البصري ، املعروف بابن عليه ،                   :ابن علية   

      .                                    )١(ثقة حافظ ، من الثامنة ، أخرج له اجلماعة،  مات سنة ثالث وتسعني ومائة 
 أخرج له البخاري تعليقا وأخرج له الباقون ،         – بالزاي والنون مصغر     – هو ابن أيب سليم بن زنيم        :ليث  

مضطرب احلديث  : صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فترك، من السادسة ، مات سنة مثان، قال أمحد                
 .)٢(أخرج له مسلم مقرونا . ائدة وشريك ولكن حدث الناس عنه ، روى عنه الثوري وشعبة وزهري وز

هو ابن عمار بن عقبة بن أيب معيط القرشي الكويف ، روى عن أبيه وابن أيب أيف ، وعنه يـونس                      : مدرك
 .)٣(ابن أيب إسحاق وليث بن أيب سليم 

 أبو علي البغدادي قاضي املوصل وغريها ، ثقـة،          –مبعجمة مث حتتانية    –هو األشيب    : احلسن بن موسى  
 .)٤(من التاسعة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة تسع أو عشر ومائتني 

 هو ابن احلجاج بن الورد العتكي والء ، أبو بسطام الواسطي ، ثقة حافظ متقن ، من الـسابعة،                    :شعبة  
 .                       )٥(أخرج له اجلماعة ، مات سنة ستني ومائة 

 

                                                           
 ٤١٦:    التقريب )١(
 ٥٦٨٥: ، التقريب )٤٢١-٣/٤٢٠(، امليزان )٨/١٧٧(  اجلرح  )٢(
 ) ٨/٣٢٧(   اجلرح  )٣(
 ١٢٨٨:     التقريب )٤(
 ٢٧٩٠:    املصدر السابق)٥(



   
٤٣                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

    ………………………………………………………………… 
 أبو حيىي الكويف ، املكتب،      –مبعجمة وفاء   –هو ابن حيىي اهلمداين اخلاريف      –بكسر أوله ومبهملة    - : فراس

 .       )١(صدوق رمبا وهم ، من السادسة أخرج له اجلماعة ، مات سنة تسع وعشرين ومائة 
 :      التخريج 

 بن سعيد عن شعبة ، والبـزار يف         ، وأمحد يف مسنده عن حيىي     )٢(أخرجه املصنف يف اإلميان له  بالسندين          
 )٣(مسنده ، والطرباين يف الكبري 

رواه أمحد والطرباين يف الكبري والبزار ، وفيه مدرك بن عمارة، ذكره ابن حبان يف الثقات،                 : قال اهليثمي 
 .                       )٤(وبقية رجاله رجال الصحيح 

 .                                )٥(ه ، مدارمها على مدرك إسناده حسن بالذي بعد : قال العالمة األلباين
 :    احلكم على احلديث 

يف إسناده ليث بن أيب سليم ، صدوق اختلط جدا ، ومل يتميز حديثه فترك ، لكن له متابعـة وشـواهد                      
 . تقويه فهو حسن بالطريق اآلخر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٥٣٨١:   املصدر السابق )١(
 )٤٠: ( كتاب اإلميان ، رقم )٢(
 .، مل أجده  من املعجم الكبري  ) ٧٣ / ١(، كشف األستار   )٣٥٣ / ٤(   املسند )٣(
 )١٠٠ / ١(جممع الزوائد  ) ٢٣٠ / ١( الثقات  )٤(
  )١٣: ص (   انظر حتقيقه لكتاب اإلميان )٥(
 



   
٤٤                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

حلسن، عن جابر بن عبـد اهللا        حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن ا        –١٠٤٤٢-)١١(
 أي املـؤمنني  : الصرب والسماحة، قيل  : أي األعمال أفضل؟ قال   ! (( يا رسول اهللا  : أنه قال   

  )) . أحسنهم خلقا : أكمل إميانا؟ قال 
      .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  :     رجال السند 
ويف، املقرئ، روى عن زائدة بن قدامة ومحزة الزيـات  هو ابن الوليد اجلعفي والء ، الك   : حسني بن علي  

واألعمش وغريهم ، وعنه أمحد بن حنبل ،وأبو بكر بن أيب شيبة وغريمها ، ثقة عابد، من التاسعة ، أخرج                    
 .)١(له اجلماعة ، مات سنة ثالث أو أربع ومائة 

ن الـسابعة، أخـرج لـه       هو ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكويف ، ثقة ثبت صاحب سنة ، م              : زائدة
 .)٢(اجلماعة، مات سنة ستني ومائة 

 البصري ، األنصاري والء ،ثقة فقيه فاضل مشهور ، وكان يرسل            – يسار   –هو ابن أيب احلسن      : احلسن
.                                    )٣(هو رأس الطبقة الثالثة أخرج له اجلماعة ، مات سنة عشرين ومائة . كثريا ويدلس 
 :     التخريج 

 .)٤ ( أخرجه املصنف يف اإلميان له ذا السند ، ومل أجد ه يف غريه 
 .)٥(أخرجهما أمحد يف املسند .  حديث عمرو بن  عنبسة  وعبادة بن الصامت ويشهد له

                                    :                                                 احلكم على احلديث     
.                                             رجاله رجال الصحيح إال أن احلسن مدلس وقد عنعن لكن يتقوى بالشواهد 

  
 
 
 
  

                                                           
 ١٣٣٥: ، التقريب  )٤٥٤-٩/٤٤٩(  ذيب الكمال  )١(
  ١٩٢٨:     التقريب  )٢(
 . ١٢٢٧:   املصدر السابق )٣(
  )٤٣:   (   كتاب اإلميان ، رقم )٤(
  )٣١٩ – ٣١٨ / ٥ ، ٣٨٥ /٤(  املسند  )٥(



   
٤٥                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 املنقري، عن أيب قالبـة  )١(أخربنا عباد بن ميسرة  :  حدثنا هشيم، قال   – ١٠٤٤٩ -)١٢(
من ترك العصر حـىت     : (( قال أبو الدرداء  : كانا جالسني ، فقال أبو قالبة       واحلسن، أما   

 من ترك  :(( قال رسول اهللا    : وقال احلسن : ، قال ))تفوته من غري عذر فقد حبط عمله        
 )). حبط عمله صالة مكتوبة حىت تفوته من غري عذر فقد

 كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 هو ابن بشري بن القاسم السلمي الواسطي ، أبو معاوية ، ثقة ثبت كثري التـدليس                 –بالتصغري  - : شيمه
 .       )٢(واإلرسال اخلفي ، من العاشرة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة اثنتني ومخسني ومائتني 

 معني يف رواية، ويف     هو املعلم البصري ، لني احلديث، عابد، ضعفه أمحد وابن          : عباد بن ميسرة املنقري   
 . )٣(ال بأس به ، من السابعة ، أخرج له الترمذي والنسائي ، وابن ماجه يف التفسري : رواية قال 
هو عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر اجلرمي البصري، ثقة فاضل كثري اإلرسال، من الثالثة،                  : أبو قالبة 

.                                                      )٤( أربع ومائة أخرج له اجلماعة ، مات بالشام هاربا من القضاء سنة
 .  هو البصري ،اإلمام العلم ، تقدمت ترمجته  يف  احلديث السابق  : احلسن

  : التخريج     
: وأمحد يف مسنده املقطع األول فقط مرفوعا وزاد فيـه         . )٥(ميان، عن هشيم  مثله      أخرجه املصنف يف اإل   

 . )٧(رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح  : قال املنذري واهليثمي )٦() متعمدا(
ــدة     ــديث بري ــن ح ــاهد م ــه ش ــه  (( ول ــبط عمل ــصالة ح ــرك ال ــن ت .               )٨( ))م

   :احلكم على احلديث
املقطع األول من احلديث موقوف عند املصنف، ومرفوع عند أمحد، أما املقطع الثاين فلم أجد له خترجيـا                  

 .  عند غري املصنف، وإسناده فيه لني، لكن له شاهداً فيصري به حسنا لغريه 
                                                           

 . كذا –رة ميس:من املسند ، ويف األصل وم : عباد بن راشد  ، ويف اهلامش :  يف الطبعة اهلندية )١(
 ٧٣٦٢:   التقريب )٢(
  ) ٣١٤٩: ، التقريب )٢٩٣/ ٢(، التاريخ البن معني  )٨٧ / ٦(   اجلرح )٣(
   . ٣٣٥٣:   التقريب )٤(
  )٥٠: (  كتاب اإلميان ،  رقم )٥(
  )٤٤٢ /٦(  املسند )٦(
  )٣٩٥/ ١(، جممع الزوائد ) ٣٩٥/ ١(   الترغيب )٧(
وباب التبكري بالصالة يف ) ٥٢٨: رقم(والبخاري يف املواقيت، باب إمث من ترك صالة العصر ) ٣٥٧، ٥/٣٥٠(   أخرجه أمحد يف املسند )٨(

  )٢٣٦ / ١( ، والنسائي يف الصالة ، باب من ترك صالة العصر  ) ٥٦٩: رقم (يوم غيم 



   
٤٦                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

أخربنا مهام بن حيىي، عن علي بن زيد عن أم حممد عن            : حدثنا يزيد، قال     –١٠٤٥٦ –)١٣(
يا : قلت)) يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك      : (( يقول   كان رسول اهللا  : لتعائشة قا 

أو ما علمت أن قلب ابن آدم       : (( يا عائشة   : إنك تدعو بهذا الدعاء، قال    ! رسول اهللا 
 )) .   أن يقلِّبه إىل الضاللة قلَّبه وإن شاءأصابع اهللا ، إذا شاء أن يقلبه إىل اهلدى قلبه بني 

 . إنه زائد من حديث عائشة رضي اهللا عنها  : يادةنوع الز
  :            رجال السند

 .هو  ابن هارون   الواسطي ، ثقة ، تقدم   : يزيد
بفتح املهملة وسكون الواو وكسر املعجمة احململي والء، أبو عبد اهللا       –هو ابن دينار العوذي   : مهام بن حييي  

لسابعة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة أربع أو مخس وسـتني             أو أبو بكر البصري ،ثقة رمبا وهم ، من ا         
 . )١(ومائة 

 هو ابن جدعان، التميمي البصري، ينسب أبوه إيل جد جده ضعيف، من الرابعة، أخرج له      :علي بن زيد    
أخرج له مسلم مقرونا بثابت الباين، مات سـنة إحـدى   .  البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له الباقون  

 .    )٢(ائة، وقيل قبلها وثالثني وم
 هي أمية بنت عبد اهللا، ويقال أمينة، وهي امرأة والد علي بن زيد بن جدعان، وليست أمه، من                   :أم حممد   

 .)٣( تفرد عنها علي بن زيد بن جدعان :قال الذهيب . الثالثة، أخرج هلا الترمذي 
 :     التخريج 

 يف األوسط، بسنده إىل على بن زيد عن ابن أيب مليكة            وأخرجه الطرباين  )٤(خرجه املصنف يف اإلميان له      أ
  حديث أم سلمة أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف واإلميان، وأمحد يف املـسند                ويشهد له .  )٥(عن عائشة   
 .)٧(هذا حديث حسن صحيح : وحديث أنس بن مالك، أخرجه الترمذي، وقال. )٦(والترمذي

  :  احلكم على احلديث

  .اد لضعف علي بن زيد ، وجلهالة أم حممد ،لكن له شواهد، فيتقوى اضعيف ذا اإلسن

                                                           
   ٧٣١٩:     التقريب )١(
   ٤٧٦٨: ، التقريب  )٤٤٥_٢٠/٤٣٤(    ذيب الكمال )٢(
 ٨٥٣٩: ،  التقريب  )١٠٩٣٨( ان االعتدال ، ترمجة   ميز)٣(
 )٥٧: (  كتاب اإلميان ، برقم )٤(
 )٢/١٤٧(  املعجم األوسط  )٥(
 ) . ٣٥٢٢: (، كتاب الدعاء، باب، رقم )٦/٣١٥(، املسند )٥٦: (،  اإلميان، رقم)١٠٤٥٥: ( املصنف، رقم)٦(
 ،)٢١٤١: (ن، رقم  كتاب القدر ، باب ما حاء أن القلوب بني أصبعي الرمح)٧(



   
٤٧                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عمرو بن مرة، عن معاوية بن سويد،              –١٠٤٦٩–)١٤(
  )). أوثق عرى اإلسالم احلب يف اهللا والبغض يف اهللا : ((قال رسول اهللا : عن الرباء قال

 . ستة  كله زائد على الكتب ال:نوع الزيادة 
  :      رجال السند

 .هو حممد بن فضيل بن زاذان ، ثقة  تقدم : ابن فضيل 
 . هو ابن أيب سليم ، تقدم  : ليث

 املرادي، أبو عبد اهللا الكـويف،       – بفتح اجليم وامليم     –هو ابن عبد اهللا بن طارق اجلملى        : عمرو بن مرة    
 .                              )١(ين عشرة ومائة من اخلامسة، ثقة عابد،  أخرج له اجلماعة، مات سنة مثا

 .            )٢(هو ابن مقرن املزين، أبو سويد الكويف، ثقة، من الثالثة، أخرج له اجلماعة  : معاوية بن سويد
 :     التخريج

احلميد  وجرير هو ابن عبد      .)٤(ه  وأبو داود الطيالسي عن جرير عن ليث مثل       .)٣(أخرجه املصنف يف اإلميان     
 . اآليت  )) زاد جرير(( : يب، وهذا معين قول املصنفضال

 .)٥(وأمحد يف املسند، عن إمساعيل عن ليث مطوال 
 .)٦( ليث بن ابن سليم وضعفه األكثر:  رواه أمحد، وفيه:  قال اهليثمي

 .)٧( وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان بسنده عن موسى بن أعني وجرير عن ليث
 حدثين بكري   ،عبد اهللا بن مسعود أخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن الوليد بن مسلم             حديث   لهويشهد  

 :  عن عبد اهللا قال، عن أبيه ،  عن القاسم بن عبد الرمحن  ، عن مقاتل بن حيان ،بن معروفا
 .)٨(  مبعناهقال رسول اهللا 

 
 

                                                           
 ٥١١٢:   التقريب  )١(
  ٦٧٦٠:    املصدر السابق  )٢(
 )١١٠: (  اإلميان ، رقم )٣(
 )٧٤٧: (   مسند الطيالسي ، رقم)٤(
  )٢٨٦ / ٤(    املسند  )٥(
 )١/٢٦٨(الزوائد جممع   )٦(
 )٤٦– ١/٤٥( شعب اإلميان )٧(
 )١٥/٢١١/١٠٣٥٧(   املعجم الكبري )٨(



   
٤٨                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

………………………………………………………………… 
سناد حسن يف الشواهد واملتابعات، ورجاله ثقات، ويف بعـضهم          إذا   وه  : األلباين رمحه اهللا   قال العالمة 

 .)١( كالم ال يضر فيها
أوثق عرى اإلميان املواالة يف اهللا ، واملعاداة يف اهللا، واحلـب يف             ( : ( ابن عباس رضي اهللا عنها       وحديث

له من الساقط يف حـرف      مل أقف عليه فيه ، ولع     . [)٢(، أخرجه الطرباين يف الكبري      ))اهللا، والبغض يف اهللا     
 ] .  العني 

 .    وحسنه العالمة األلباين يف حتقيقه كتاب اإلميان للمصنف
  : احلكم على احلديث     

إسناده ضعيف ، ألجل ليث بن أيب سليم ، لكن يشهد له حديث عبد اهللا بن مسعود وابن عباس رضـي                     
 . اهللا عنهم فيصري حسنا لغريه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).٩٩٨(: ، رقم الصحيحة حاديث األسلسلة   )١(
  ) ٢٥٣٦: (  انظر صحيح اجلامع الصغري ، رقم )٢(



   
٤٩                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

أخربنا أبو معشر، عن حممد بن صاحل       :  حدثنا يزيد بن هارون، قال     – ١٠٤٧٢ –) ١٥( 
كيف أصبحت يا عوف بـن      : ((لقي عوف بن مالك، فقال     األنصاري، أن رسول اهللا     

إن لكل قول حقيقة ، فمـا  (( :   أصبحت مؤمنا حقا، فقال رسول اهللا : ، قال)) مالك 
أمل أطلب نفسي عن الدنيا؟ فأسهرت ليلي وأظمأت        :                                                                                                        ؟ فقال يا رسول اهللا      ))حقيقة ذلك   

هواجري، وكأين أنظر إىل عرش ريب، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها، وكأين أنظر          
  )) .عرفت أو لقنت فالزم  : ((  إىل أهل النار يتضاغون فيها ، فقال رسول اهللا

 . إنه زائد من حديث عوف بن مالك رضي اهللا عنه : يادة نوع الز
 :    رجال السند 
 .هو الواسطي ، ثقة ، تقدم  : يزيد بن هارون

 املدين، موىل بـين هاشـم،       –بكسر املهملة وسكون النون   –هو جنيح بن عبد الرمحن السندي     : أبو معشر 
.                      )١(ه أصحاب السنن األربعة ضعيف، أسن واختلط ، من السادسة، مات سنة سبعني ومائة أخرج ل

 ثقة ثقة ، وقال : هو ابن دينار التمار املدين، صدوق خيطئ، قال أمحد : حممد بن صاحل األنصاري
شيخ ليس بالقوي،ال يعجبين حديثه ، من السابعة ، أخرج له أصحاب السنن ، مات سنة مثان                 : أبو حامت   
 .                      )٢(ومائة وستني 

 :     التخريج 
 . ، ومل أجده يف غريه ، واملعروف هو حديث احلارث بن مالك اآليت  )٣(أخرجه املصنف يف اإلميان 
 :      احلكم على احلديث 

 . ضعيف، فيه أبو معشر، أسن فاختلط، وهو معضل إذ مل يلق حممد بن صاحل أحداً من الصحابة 
  : يب     الغر

 .)٤(مجع هاجرة ، وهي وقت اشتداد احلر نصف النهار  : هواجر 
 . )٥(يتصاحيون : يتضاغون 

 
                                                           

  ٧١٠٠:    التقريب )١(
  ٥٩٦١: ، التقريب )٢٨٧ / ٧(   اجلرح )٢(
 )١١٤: (   كتاب اإلميان ، رقم )٣(
 )هجر : (    النهاية ، مادة )٤(
 )  ضغو : (  املصدر السابق،  مادة )٥(



   
٥٠                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

قـال  : حدثنا مالك بن مغول، عن زبيد، قال        :  حدثنا ابن منري قال    – ١٠٤٧٤ –)١٦(
أصبحت مؤمنا حقا، قـال     : قال)) كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟      : (( رسول اهللا   

أصبحت عزفت نفسي عـن الـدنيا،       : ؟ قال ))فما حقيقة ذلك    إن لكل قول حقيقة ،      (( 
وأسهرت ليلي وأظمأت اري، وكأين أنظر إىل عرش ريب قد أبرز للحساب ، وكأين أنظر               

 عبد: (( قال له   : إىل أهل اجلنة يتزاورون يف اجلنة ، وكأين أمسع إىل عواء أهل النار ، قال                
  .))فالزم  نور اإلميان يف قلبه ، إن عرفت 

 . كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
  :      رجال السند 

 أبو هاشم اهلمداين الكويف، ثقة صاحب حديث مـن          –بنون ، مصغرا    _ هو عبد اهللا بن منري       : ابن منري 
            .                            )١(أهل السنة ، من كبار التاسعة أخرج له اجلماعة، مات سنة تسع وتسعني ومائة 

هو ابن عاصم بن مالك بن غزية  أبو عبد اهللا البجلي الكويف ، ثقة ثبت، من الـسابعة                   : مالك بن مغول  
 )٢(بكسر امليم وسكون املعجمة وفتح الواو : مغول.  أخرج له اجلماعة، مات سنة تسع ومخسني ومائة

  أبو - التحتانية –ث بن عبد الكرمي بن عمرو بن كعب اليامي مبوحدة مصغرا، هو ابن احلار:زبيد 
عبد الرمحن الكويف ، ثقة ثبت عابد، من السادسة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة اثنتني وعشرين ومائـة              

 .                        )٣(أو بعدها 
 :     التخريج 

   )٥( .  والطرباين يف الكبري  )٤(أخرجه املصنف يف اإلميان   
.               )٦(رواه الطرباين يف الكبري وفيه ابن هليعـة ، وفيـه مـن حيتـاج إيل الكـشف عنـه                     : قال اهليثمي   

 ؟ ))كيف أصبحت يا حارثة ((قال   وأخرج البزار حنوه عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب

                                                           
  ٣٦٦٨:    التقريب )١(
  ٦٤٥١: ، التقريب )٢١٥/ ٨(    اجلرح )٢(
 ١٩٨٩:    التقريب )٣(
 )١١٥: (  كتاب اإلميان  رقم )٤(
 )٣٣٦٧: (   املعجم الكبري  رقم )٥(
  )٥٧ / ١(    جممع الزوائد  )٦(



   
٥١                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

………………………………………………………………… 
  .)١(تفرد به يوسف وهو لني احلديث، بعين يوسف بن عطية البصري الصفار  :  قال البزار

 .)٢(جممع على ضعفه، وقال النسائي متروك : قال الذهيب 
      احلكم على احلديث 

 معضل ، ألن زبيداً من السادسة ، مل يلق أحدا من الصحابة
 :     الغريب 

أي : ، بـضم التـاء      )عزفت نفسي عن الدنيا   : (روي  وي. أي عافتها وكرهتها  : عزفت نفسي عن الدنيا   
 .                                               )٣(منعتها وصرفتها 
 . )٤( صوت السباع، وكأنه بالذئب والكلب أخص -بضم العني–أي صياحهم ، والعواء : عواء أهل النار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١/٢٦(  كشف األستار   )١(
 )٤/٤٦٨(   ميزان االعتدال   )٢(
 ).عزف : (    النهاية ، مادة )٣(
 )  عوى( صدر السابق ، مادة    امل)٤(

 



   
٥٢                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

حـدثين عقيـل    :  حزن، قـال   حدثا زيد بن احلباب، عن الصعق بن      -١٠٤٩٢-)١٧(
 قال رسول اهللا    : ، عن أيب إسحاق، عن سويد بن غفلة، عن ابن مسعود قال           )١(اجلعدي

 )) .أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا(( 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند
 .تقدم ، وهو صدوق : زيد بن احلباب

و ابن قيس البكري، البصري، أبو عبد اهللا، صدوق يهم ، وكان زاهدا، من السابعة،                ه :الصعق  بن حزن   
 .               )٢(أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له مسلم والنسائي، وأبو داود يف املراسيل 

عكرمة روى عن أيب إسحاق اهلمداين، ومسع عن احلسن، روى عنه الصعق بن احلزن و             :  عقيل اجلعدي   
 . )٣(منكر احلديث: منكر احلديث، يشبه أن يكون أعرابيا، وقال البخاري: بن عمار، قال أبو حامت

بفتح املهملة وكسر الباء املوحدة  ثقـة        –هو عمرو بن عبد اهللا بن عبيد اهلمداين السبيعي           : أبو إسحاق 
قبـل  : وعشرين ومائة ن وقيل   مكثر عابد ،اختلط بأخرة ، من الثالثة ، أخرج له اجلماعة مات سنة تسع               

 . )٤(ذلك
هو اجلعفي أبو أمية ، خمضرم ، من كبار التابعني ، قدم املدينة يوم دفن النيب صـلى اهللا                    :  سويد بن غفلة  

: وغفلـة   . عليه وسلم ، وكان مسلما يف حياته ، مث نزل الكوفة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة مثـانني                   
 . )٥(بفتح املعجمة والفاء 

 :  التخريج              
هكـذا  – قال رسول اهللا    : أخرجه  املصنف يف اإلميان عن زيد بن احلباب عن الصعق بن حزن قال               

 . )٦(معضال 
 

                                                           
 عقيل بن اجلعد:     يف الطبعة اهلندية )١(
 ٢٩٣١:      التقريب  )٢(
  ) ٤٥ / ٧(، التاريخ الكبري   )٢١٩/ ٦(    اجلرح   )٣(
  ٥٠٦٥:     التقريب )٤(
 ٢٦٩٥:     املصدر السابق )٥(
  )١٣٤: (     كتاب اإلميان ، رقم )٦(



   
٥٣                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 ………………………………………………………………… 
وأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن زيد بن احلباب ، مثله  يف حديث طويل ، وبسند آخر عـن ابـن                      

 )٢(وفيه بكري بن معروف ، صدوق فيه لني . )١(مسعود يف حديث طويل 
 : قلت: هذا صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، قال الذهيب      : وأخرجه احلاكم بسنده إىل الصعق بن حزن، وقال         

 .                )٣(ليس بصحيح ، فإن الصعق وإن كان موثقا فإن شيخه منكر احلديث قاله البخاري 
  :      احلكم على احلديث

: ه ضعيف ، فاألول مداره على عقيل اجلعدي ، وهو منكر احلديث ، والثاين الذي عند الطرباين فيه إسنادا
. )٤(عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود، مل يسمع من أبيه إال يسريا         : بكري بن معروف لني احلديث ، وفيه        

 .لكن منت احلديث صحيح كما تقدم الكالم عند حديث الرباء 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١٠٣٥٧، ١٠٥٣١ / ١٠( املعجم الكبري  )١(
  )      ٧٦٨: التقريب :       انظر )٢(
  )٤٨٠ / ٢(    املستدرك )٣(
  )٣٩٢٤:   التقريب )٤(



   
٥٤                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 :ما قالوا يف تعبري الرؤيا 
حدثنا األعمش، عن أيب صاحل، عن عطـاء بـن       :  حدثنا وكيع، قال   –١٠٥٠١–) ١٨( 

هلم البـشرى يف    :سألت أبا الدرداء عن هذه اآلية       : يسار عن رجل كان يفيت مبصر، قال      
 فقـال يل    ، منذ سألت رسـول اهللا       ما سألين عنها أحد   :  قال ،]٦٤: يونس[ احليوة الدنيا 
 ما سألين أحد قبلك، هي الرؤيا الصاحلة يراها املسلم، أو ترى له، ويف             : (( رسول اهللا   

 )) .اآلخرة اجلنة 
  )).  ويف اآلخرة اجلنة : ((قوله  :  نوع الزيادة 

 :          رجال السند 
 . هو ابن اجلراح الرؤاسي ، ثقة ، تقدم  : وكيع 
هو سليمان بن مهران، أبو حممد األسدي الكاهلي الكويف، ثقة حافظ، عارف بالقراءة، ورع،              : شاألعم

  . )١(لكنه يدلس، من اخلامسة، أخرج له اجلماعة ، مات سنة سبع وأربعني ومائة أو مثان
 . )٢(هو السمان ذكوان املدين، ثقة ثبت، أخرج له اجلماعة، مات سنة إحدى ومائة : أبو صاحل
هو أبو حممد املدين اهلاليل والء ، موىل ميمونة أم املؤمنني ، ثقة فاضـل ، صـاحب                   :  بن يسار   عطاء

 . )٣(بعد ذلك : مواعظ وعبادة ، من صغار الثانية ، أخرج له اجلماعة، مات سنة أربع وتسعني،وقيل
 .           مبهم مل أجد له تعيينا  : عن رجل

 :     التخريج 
 . بسنده عن ذكوان عن رجل عن أيب الدرداء  : أحدمها بإسنادين ، أخرجه أمحد يف املسند

 . )٤(بسنده عن عطاء عن رجل من أهل مصر عن أيب الدرداء  : الثاين
وأخرجه الطربي يف تفسريه بطرق تبلغ إحدى عشرة طريقاً، يف مخسة منها عن عطاء عن هذا املبهم عـن       

 : ذا املبهم عن أيب الدرداء ، يف بعض هذه الطرق قوله أيب الدرداء ، ويف اثنتني منها عن ذكوان عن ه
 : ويف ثالث من هذه الطرق ليس فيها هذا املبهم )) .  ويف اآلخرة اجلنة ((

 .عن جرير عن األعمش عن أيب صاحل عن عطاء عن أيب الدرداء  : إحداها

                                                           
  ٢٦٣٠:   التقريب )١(
 ١٨٥٠:    املصدر السابق )٢(
 . ٤٦٣٨:   املصدر السابق  )٣(
  )٤٥٢، ٤٤٥/ ٦(  املسند   )٤(



   
٥٥                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

………………………………………………………………….. 
 . صاحل عن أيب الدرداء عن أيب بكر بن عياش عن عاصم عن أيب : الثانية
 . )١(عن ابن جريج عن حممد بن املنكدر عن عطاء عن أيب الدرداء  : الثالثة

 .)٢(وأخرجه الطحاوي بسنده  إىل  سفيان اخل ، مثله 
سـألت أبـا   : وأخرجه احلاكم بسنده إىل سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب صاحل عن عطاء قـال               

 . )٣(والذهيب ، ألنه أورده شاهدا حلديث عبادة اآليت وسكت عنه احلاكم . الدرداء 
 .     )٤()) ويف اآلخرة اجلنة ( : (  وأخرجه الترمذي ، بسنده عن عطاء اخل دون قوله 

 حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه ، أخرجه أمحد، والطربي بأسانيد صحيحة          ويشهد هلذا احلديث   
 هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ، ومل خيرجاه ، ووافقـه              :قال احلاكم . وابن ماجه ، واحلاكم     

 . )٥(الذهيب 
 :  له أيضا حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، أخرجه الطربي بأسانيد صحيحة بلفظ ويشهد

 . )٦())  الرؤيا احلسنة هي البشرى ، يراها املؤمن ، أو ترى له ((
 :احلكم على احلديث          

 . لوجود رجل مبهم ، لكنه صح من طرق أخرى سنده عند املصنف ضعيف
 .         )٧(فاحلديث مبجموع هذه الطرق صحيح :  رمحه اهللا تعاىل  قال العالمة األلباين

 
 
 

                                                           
  )٩٥ -٩٤ / ١١(   جامع البيان  )١(
  )٤٧ / ٣( آلثار    مشكل ا)٢(
  )٣٩١ / ٤(    املستدرك )٣(
: ، ويف التفسري ، باب ومن سورة يونس ، رقم )٢٢٧٣:(  كتاب يف الرؤيا، باب ذهبت النبوة وبقيت املبشرات، رقم)٤(

 )١٣٠٦  (  
 املسلم أو ، كتاب تعبري الرؤيا، باب الرؤيا الصاحلة يراها)٩٥– ٩٣ / ١١( ، جامع البيان  ) ٣١٥ / ٥(  املسند )٥(

 )  ٣٩١ /٤، ٣٤٠/ ٢(، واحلاكم يف املستدرك    )٣٨٩٨: (ترى له ، رقم 
  )٩٤ / ١١(  جامع البيان  )٦(
  )  ١٧٨٦: ( سلسلة األحاديث الصحيحة ، رقم )٧(

    



   
٥٦                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

قال : حدثنا خلف بن خليفة، عن أيب مالك األشجعي، عن أبيه ، قال           - ١٠٥١٥ –)١٩(
    )).من رآين يف املنام فقد رآين  : (( رسول اهللا  

 . إنه زائد من حديث طارق بن أشيم األشجعي : الزيادة نوع 
 :      رجال السند 
ابن صاعد األشجعي والء ، أبو أمحد الكويف ، نزل واسط مث بغداد ، صدوق اختلط                 :  خلف بن خليفة  

يف اآلخر، من الثامنة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له الباقون، مات سنة إحدى ومثانني                   
 . )١(مائة على الصحيح و

هو سعد بن طارق بن أشيم الكويف ، ثقة من الرابعة ، أخرج له البخاري تعليقا ،                  :  أبو مالك األشجعي  
 .               )٢(وأخرج له الباقون ، مات يف حدود سنة األربعني ومائة  

  أحاديث،  بن مسعود األشجعي صحايب له–باملعجمة، وزن أمحر– هو طارق بن أشيم :أبوه 
 .           )٣(أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له الباقون إال أبا داود . مل يرو عنه غري ابنه :قال مسلم

 :      التخريج 
 . )٤(أخرجه أمخد والبزار والترمذي يف الشمائل، والطرباين يف الكبري كلهم من طريق خلف بن خليفة 

 .)٥(بزار والطرباين ، ورجاله رجال الصحيح رواه أمحد وال : قال اهليثمي
وكذلك حديث  .)٦())  ومن رآين يف املنام فقد رآين      : ((حديث أيب هريرة يف الصحيحني، وفيه     ويشهد له   

 . )٧(أنس يف البخاري 
 :      احلكم على احلديث 

 إسناده صحيح ، فرواية املصنف عن خلف أخرجها مسلم يف صحيحه وكذا ابن ماجه ويتقوى 
)٨(بالشواهد 

               .   

                                                           
 ١٧٣١:     التقريب )١(
 ٢٢٤٠:   املصدر السابق  )٢(
  )٢٩٩٦:   املصدر السابق  )٣(
  )٨١٨٠: (، املعجم الكبري، رقم ) ٣٩١:(الشمائل، رقم) ٣/١٧(، كشف األستار   )٦/٣٩٤، ٤٧٢/ ٣(   املسند )٤(
  )١٨١ / ٧(   جممع الزوائد  )٥(
 )١٠: (، ومسلم يف الرؤيا، رقم )٦١٩٧: (  أخرج له البخاري يف األدب، باب من مسى بأمساء األنبياء، رقم )٦(
  )  ٦٩٩٤: (  ،  رقم      أخرجه البخاري يف التعبري، باب من رأى النيب)٧(
  ) .٢٨٦ /٨( ذيب الكمال :   انظر  )٨(



   
٥٧                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 : من الرؤيا ما قالوا فيما خيربه النيب 
 أتى رجل رسول اهللا  : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم قال–١٠٥٢٧ -) ٢٠(

 رأيت رجال خيرج من األرض وعلى رأسه رجل يف يده مرزبة من            ! يا رسول اهللا  :  فقال
 يف األرض، مث خيرج من مكان آخر، فيأتيه         حديد، كلما أخرج رأسه ضرب رأسه، فيدخل      

 )). ال يزال يصنع به ذلك إىل يوم القيامة ذاك أبو جهل بن هشام،: (( فيضرب رأسه، قال
 .كله زائد على الكتب السنة : نوع زيادة 

 :      رجال السند
 .أبو معاوية هو حممد بن خازم ، األعمش هو سليمان بن مهران تقدما ، ومها ثقتان 

 هو ابن صبيح أبو الضحي اهلمداين الكويف العطار، ثقة أخرج له اجلماعة مات يف خالفة عمر بـن عبـد                     :م  مسل
 .)١(العزيز سنة مائة 

          التخريج
وروى الطرباين يف األوسط عن حممد بن أيب غسان، ثنا عمرو بن يوسف             . مل أجد  له خترجيا ذا الوجه        

ن حممد بن املغرية عن مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمـر رضـي اهللا         ابن يزيد البصري، ثنا عبد اهللا ب      
! يـا عبـد اهللا    : بينا أنا سائر جبنبات بدر، إذ خرج رجل من حفر، يف عنقه سلسلة ، فناداين              : عنهما قال 

اسقين فال أدري أََعرف امسي أو دعاين بدعاية العرب؟ وخرج أسود من ذلك احلفري يف ! اسقين، يا عبد اهللا
  ال تسقه فإنه كافر، مث ضربه بالسوط حىت عاد إىل حفرته، فأتيت النيب              !  سوط، فناداين يا عبد اهللا     يده

ذاك عدو اهللا أبو جهل بن هشام، وذاك        : (( نعم، قال : قلت))  أقد رأيته ؟   : ((مسرعا، فأخربته فقال يل   
  .)٣(وفيه من مل أعرفه رواه الطرباين يف األوسط، : قال اهليثمي. )٢()) عذابه إىل يوم القيامة

.                                             )٤(ليس بالقوي : فيه عبد اهللا بن حممد بن املغرية الكويف، قال أبو حامت: قلت
   احلكم على احلديث                             

رجاله ثقات ، وأبو الضحى من تالميذ عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما،وجاء موصوال عنـد                 مرسل ، و  
 .الطرباين من طريق عبد اهللا بن حممد بن املغرية ، وفيه ضعف، لكنه يقويه فيصري حسنا لغريه 

                                                           
 ٦٦٣٢: والتقريب )  ٥٢٢-٢٧/٥٢٠(   انظر ذيب الكمال )١(
 )٦٥٦٠: (   املعجم األوسط  رقم )٢(
 )٦/٨١(   جممع الزوائد )٣(
 ).٥/١٥٨(اجلرح  :     انظر  )٤(



   
٥٨                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 حدثنا عبد اهللا بن إدريس، عن حصني، عن عبد الرمحن بن أيب ليلـي               -١٠٥٢٨-)٢١(
يا : ، فقال أبو بكر   ))إين رأيتين يتبعين غنم سود يتبعها غنم عفر       :((  قال رسول اهللا  : قال

   )).كذلك عربها امللك(( اهللا رسول اهللا  هذه العرب تتبعك، يتبعها العجم، قال رسول
 . كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
ألودي ، بسكون الواو ، أبو حممد الكويف،ثقة فقيـه          هو بن يزيد بن عبد الرمحن ا       : عبد اهللا بن إدريس   

 .                          )١(عابد، أخرج له اجلماعة، من الثامنة ، مات سنة اثنتني وتسعني ومائة 
هو ابن عبد الرمحن السلمي، أبو هزيل الكويف، ثقة تغري حفظه يف اآلخرة، أخرج له اجلماعـة،                  : حصني

 . )٢(ت وثالثني ومائة من اخلامسة ، مات سنة س
هو األنصاري املدين مث الكويف، ثقة ، أخرج له اجلماعة ، من الثانيـة ، مـات                 : عبد الرمحن بن أيب ليلي    

 .                    )٣(بوقعة مجاجم سنة ثالث ومثانني ، قيل إنه غرق 
 :     التخريج 

رضي - بن أيب ليلى عن أيب أيوب        أخرجه احلاكم بسنده عن حممد بن فضيل عن حصني عن عبد الرمحن           
 ،))عربهـا اإين رأيت يف املنام غنما سوداء يتبعها غنم عفر، يا أبا بكر             : (( قال   عن النيب    –اهللا عنه   

 هكذا : ((  ؛ هي العرب تتبعك ،مث تتبعها العجم حىت تغمرها، فقال النيب          يا رسول اهللا    : فقال أبو بكر  
 .  ا السند من حممد بن فضيل إخل سند صحيح ، رجاله رجال الصحيحني  وهذ.)٤()) عربها امللك بسحر 

وأخرج احلاكم بسنده عن العباس الدوري، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عبد الرمحن عن عبد اهللا بن دينـار،                   
رأيت غنما كـثرية    ((  :  قال رسول اهللا    :  قال –  رضي اهللا عنهما      -عن زيد بن أسلم عن ابن عمر        

 العجم يـشركونكم يف     : ((قال! فما أولته يا رسول اهللا      : قالوا))  فيها غنم كثرية بيض      سوداء دخلت 
 لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجال من         : ((العجم يا رسول اهللا؟ قال      : قالوا  )) دينكم وأنسابكم   

  . )) العجم ، وأسعدهم به الفارس 
 

                                                           
   ٣٢٠٧:   التقريب  ١(
 ١٣٦٩:   املصدر السابق )٢(
       ٣٩٩٣:   املصدر السابق  )٣(
  )٣٩٥ / ٤(    املستدرك )٤(



   
٥٩                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 ………………………………………………………………… 
 . )١(ا حديث صحيح على شرط البخاري، ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب هذ : قال احلاكم

 رأيت فيما يرى النائم غنما      : ((قال  وأخرج البزار بسنده عن علي بن زيد عن أيب الطفيل عن النيب             
 . )٢( ))سودا تتبعها غنم عفر ، فأولت أن الغنم السود العرب والعفر العجم 

 .        )٣(علي بن زيد، وهو ثقة سيء احلفظ، وبقية رجاله رجال الصحيحرواه البزار،وفيه : قال اهليثمي
بينا أنا نائم رأيت كأين أنعق بغنم       : ((   قال رسول اهللا    : وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال         

 العرب ومن حلق م من      : ((فما أولت ذلك يا رسول اهللا ؟ قال         : قالوا  )) سود ، فعارضتها غنم عفر      
 .  وهذا مرسل رجاله رجال الصحيح .)٤()) لعجم ا

 :     احلكم على احلديث 
جاء احلديث مرسال عند املصنف ورجاله ثقات، وجاء موصوال عند احلاكم، وتقويه الشواهد فهو حسن               

 .  لغريه 
 :     الغريب 

 . )٥(بياض ليس بالناصع، ولكن كلون األرض ، وهو وجهها :  العفرة :عفر 
  .)٦( الرؤيا، أعربها عرباً ، وعبَّرا تعبرياً، إذا أولتها وفسَّرا، وخبرت ما يؤول إليه أمرهاعربت: عرب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٣٩٥ / ٤(    املصدر السابق  )١(
  )  ١٧ / ٣(   كشف األستار   )٢(
  )١٨٣ / ٧(  جممع الزوائد )٣(
  )٦٦ / ١١(    املصنف )٤(
 )عفر : (   النهاية ، مادة )٥(
 )عرب : (     املصدر السابق ، مادة )٦(



   
٦٠                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 قال رسـول  :  حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن احلر بن الصّياح، قال          –١٠٥٢٩-)٢٢(
 )) . كذلك عربها امللك بالسحر : (( اهللا 

 . احلديث الذي قبله كله زائد ، ومتنه جزء من: نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .هو عبد اهللا بن إدريس األودي ، تقدم : ابن إدريس
 .                  )١(هو إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن األودي ، ثقة ، من السابعة ،  أخرج له اجلماعة : أبوه 

 . ه أبو داود والترمذي والنسائيهو النخعي الكويف ، ثقة ، من الثالثة ،  أخرج ل :  احلر بن الصّياح
 . )٢(مبهملة مث حتتانية مث مهملة : بضم أوله وتشديد ثانيه ، والصياح  : احلّر

 : التخريج        
 . هذا احلديث جزء من الذي قبله ،  تقدم خترجيه ، وسنده مرسل رجاله ثقات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   ٢٩٦:  التقريب      )١(
  ١١٥٩:     املصدر السابق  )٢(

 



   
٦١                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

بن عثمان، عن عبيد اهللا ابن      حدثنا أبو داود عمر بن سعد، عن بدر         – ١٠٥٣٣ –) ٢٣(
:  ذات غـداة فقـال     خرج إلينا رسول اهللا     : مروان، عن أيب عائشة، عن ابن عمر قال       

رأيت آنفا أين أعطيت املوازين واملقاليد، فأما املقاليد فهذه املفاتيح، وأما املوازين فهـي              ((
يء بـأيب بكـر     اليت تزنون ا، فوِضعت يف كفة ووضعت أميت يف كفة فرجحت م ، فج             

 فقـال لـه   : رفعت، قال : فرجح ، مث جيء بعمر فرجح ، مث جيء بعثمان فرجح، مث قال            
 )).حيث جعلتم أنفسكم : فأين حنن؟ قال : رجل

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 إىل موضع بالكوفة ، ثقـة        نسبة –بفتح املهملة والفاء    –هو ابن عبيد احلفري      : أبو داود عمر بن سعد    
  .                               )١(عابد من التاسعة ، أخرج له اجلماعة إال البخاري ، مات سنة ثالث ومائتني

 .             )٢(هو األموي والء ، الكويف ، ثقة ، من السادسة ، أخرج له مسلم والنسائي: بدر بن عثمان 
 . مسع أبا عائشة حيدث عن ابن عمر ، روى عنه بدر بن عثمان:  حامتقال أبو : عبيد اهللا بن مروان

 .)٣(عداده يف الكوفيني : وقال ابن حبان 
 .             )٤(هو األموي والء ، جليس أيب هريرة ، مقبول ، من الثانية ، أخرج له أبو داود  : أبو عائشة

 :      التخريج 
 . )٥(أخرجه أمحد يف مسنده ذا السند حنوه 

؟ فقـال   ))من رأى منكم رؤيـا    : ((قال ذات يوم     له حديث أيب بكرةرضي اهللا عن أن النيب          ويشهد
أنا رأيت كأن ميزاناً نزل من السماء فوِزنَت أنت وأبو بكر، فرجحَت أنت بأيب بكر، َووِزنَ عمر                 : رجل

رأيت الكراهيـة يف وجـه      بأيب بكر، فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، مث رفع امليزان، ف             
  . )٦(هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب:وأخرجه احلاكم وقال.رسول اهللا 

 . إسناده  ضعيف ، فيه أبو عائشة ، مقبول ،لكنه حسن لغريه بالشاهد   :احلكم على احلديث 

                                                           
  ٤٩٠٤:   التقريب )١(
  )٦٤٣:   املصدر السابق  )٢(
  ) .١٥١ / ٧(، الثقات  ) ٣٣٤ /٥(  اجلرح  )٣(
  )٨٢٠٢:   التقريب )٤(
  )٧٦ / ٢(    املسند   )٥(
  )٤/٣٩٤(    املستدرك   )٦(



   
٦٢                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

جـابر،  حدثنا محاد بن سلمة، عن أيب الزبري، عن         : حدثنا عفان،  قال   -١٠٥٣٨-)٢٤(
أن رأيت كأين يف درع حصينة، ورأيت بقرة منحورة، فأولت : ((  قال رسول اهللا : قال

 )) .الدرع املدينة ، والبقر بقر 
 . رضي اهللا عنهما –إنه زائد من حديث جابر بن عبد اهللا  : نوع الزيادة

  :     رجال السند
قة ثبت ، من كبار العاشرة ، أخـرج لـه           هو ابن مسلم بن عبد اهللا الباهلي الصفار البصري، ث          : عفان

  . )١( ومات بعدها بيسري–أي ومائتني –أنكرناه يف صفر سنة تسع عشرة : اجلماعة قال ابن معني 
 .هو ابن دينار البصري ، ثقة عابد ، تقدم  : محاد بن سلمة

سـدي والء،   األ–بفتح املثناة وسكون الدال وضم الـراء        _ هو حممد بن مسلم بن تدرس        : أبو الزبري 
 .                  )٢(املكي، صدوق يدلس، من الرابعة ، أخرج له اجلماعة، مات سنة ست وعشرين ومائة 

 :      التخريج 
  . )٣(ذا السند، بأطول من هذا املنت –أخرجه أمحد يف مسنده والدارمي يف سننه 

رأيت يف املنـام أين     ((: أنه قال    عن النيب    –رضي اهللا عنه    – حديث أيب موسى األشعري      ويشهد له 
-يثـرب   -أهاجر من مكة إىل أرض ا خنل، فذهب وهلي إىل أا اليمامة أو اهلجر ، فإذا هي املدينة                   

 فإذا هم املؤمنون يوم أحد، وإذا اخلري ما جاء اهللا به من اخلري وثواب               – واهللا خري    –ورأيت فيها بقراً    
 .)٤()) الصدق الذي آتانا اهللا به يوم بدر 

سيفه ذات الفقار يوم بـدر ،   تنفل رسول اهللا :  عند أمحد قال – ابن عباس رضي اهللا عنهما     وحديث
 رأيت يف سيفي ذي الفقار فال، فأولته فال يكون فيكم           : ((وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد ، فقال          

ولتها املدينة ، ورأيت    ،ورأيت أين مردف كبشا، فأولته كبش الكتيبة ، ورأيت أين يف درع حصينة، فأ             
 .   )٥(   فكان الذي قال رسول اهللا  )) واهللا خري ، فبقر ،بقرا تذبح، فبقر، واهللا خري

 

                                                           
   ٤٦٢٥:     التقريب )١(
   ٦٢٩١:   التقريب )٢(
  )١٢٩ / ٢(،  كتاب الرؤيا ) ٣/٢٥١(املسند )  ٣(

 ) ٢٠: (، ومسلم يف الرؤيا، رقم ) ٧٠٣٥: إذا رأى بقرا تنحر، رقم :  أخرجه البخاري يف تعبري الرؤيا ، باب)٤ (
  )٢٧١ / ١(   املسند    )٥(



   
٦٣                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 ………………………………………………………………… 
 ).١(أخرجه أمحد بسند حسن  : قال العالمة األلباين

  :      احلكم على احلديث
 .ن ، لكن يتقوى بالشواهد فيصري حسناً لغريه يف إسناده أبو الزبري املكي ، صدوق مدلس ، وقد عنع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١١٠٠: (   سلسلة األحاديث الصحيحة  ، رقم )١(



   
٦٤                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عـن أنـس أن            : حدثنا عفان، قال   –١٠٥٣٩–)٢٥(
رأيت فيما يرى النائم كأين مردف كبـشا، وكـأن ظبـة سـيفي              : (( قال  رسول اهللا 

   . هذا شيء مل أدر ما هوكان بعد: عفانقال)). انكسرت فأولت أين أقتل صاحب الكتيبة
 . إنه زائد من حديث أنس رضي اهللا عنه : نوع الزيادة 

  : رجال السند      
 . تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات إال علي بن زيد ، ثقة ساء حفظه 

  :التخريج       
 رأيت فيمـا    : ((قال    أخرجه أمحد يف مسنده والبزار يف مسنده  ذا السند عن أنس أن رسول اهللا              

يرى النائم كأين مردف كبشا وكان ظبة سيفي انكسرت، فأولت أين أقتل صاحب الكتيبة، وأن رجال                
 طلحة بن أيب طلحة ، كان صاحب لواء املشركني          فقتل رسول اهللا    : ، يف البزار    ))من أهل بييت يقتل     

سناد ، وال رواه عـن علـي إال   ال يروى عن أنس إال ذا اإل: قال البزار . ، وقتل محزة بن عبد املطلب  
 .)١(محاد 

رواه البزار وأمحد باختصار ، وفيه علي بن زيد ، وهو ثقة سيء احلفظ ، وبقية رجاهلمـا                  : قال اهليثمي 
 . )٢(ثقات 

 . ويشهد له حديث جابر  وابن عباس وأيب موسى رضي اهللا عنهم أمجعني السابق 
 :             احلكم على احلديث 

 .، فيه علي بن زيد ، لكن يتقوى بالشواهد ، فيصري حسناً لغريه إسناد ضعيف 
  : الغريب     

واهلاء عوض مـن    ) ظبو  ( طرفه ، وأصلها    : قال اجلوهري ، وظبة السيف ، وظبة السهم          : ظبة السيف 
 .)٣(أظب يف أقل العدد ، مثل أدل ، وظبات وظبون بالواو والنون : الواو واجلمع 

                   
 
 

                                                           
  )٢١٣١: ( األستار ، رقم ، كشف ) ٣٦٧/ ٣(  املسند  )١(
  )٧/١٨٠(    جممع الزوائد  )٢(
  )٦/٢٤١٧(   الصحاح  )٣(



   
٦٥                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

  :رؤيا خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه
أخربنا محاد بن سلمة، عـن أيب جعفـر         : حدثنا يزيد بن هارون، قال    -١٠٥٦٤-)٢٦(

اخلطمي، عن عمارة بن خزمية بن ثابت، عن أبيه، أنه رأى يف املنام كأنه سجد على جـبني                  
لقى الروح  إن الروح لي  : (( ، فقال رسول اهللا       فذكر ذلك لرسول اهللا      رسول اهللا   

  رأسه مث أمره، فسجد من   فأقنع رسول اهللا     –شك يزيد -)) الروح يلقي الروح    : أو قال 
  . اهللا خلفه على جبني رسول 

 .كله زائد على الكتب السنة : نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 . يزيد بن هارون ومحاد بن سلمة تقدمت ترمجتهما ، وهم ثقتان 
املدين ،نزيـل   – بفتح املعجمة وسكون الطاء      –مري بن يزيد بن عمري اخلطمي       هو ع  : أبو جعفر اخلطمي  

 . )١(البصرة ، صدوق ، من السادسة ، أخرج له أصحاب السنن 
هو أبو عبد اهللا أو أبو حممد األنصاري األوسي املدين ، ثقة ، من الثالثة ، أخرج لـه                    : عمارة بن خزمية  

  .)٢(أصحاب السنن ، مات سنة مخس ومائة 
 :     التخريج 

 رأيت يف املنام أين أسجد على جبهـة الـنيب           :  أخرجه أمحد عن عفان عن محاد ، إخل ، قال خزمية            
 

–هكـذا   – رأسـه      وأقنع النيب  ،)) إن الروح لتلقى الروح     (( فقال    فأخربت بذلك رسول اهللا   
 إن  : (( السند مثله ، وليس فيـه        وأخرجه الطرباين يف الكبري ذا     . )٣(  فوضع جبهته على جبهة النيب      

 . )٤( )) اجلس واسجد واصنع كما رأيت : ((  ويف آخره ))الروح ليلقى الروح
    .           )٥(ورجاهلما ثقات … رواه أمحد بأسانيد أحدها هذا ، وهو متصل، ورواه الطرباين: قال اهليثمي

 :     احلكم على احلديث 
 .إسناده حسن 

…………………………………………         ……………………… 

                                                           
  ٥١٩٠:   التقريب  )١(
  ٤٨٤٤:  املصدر السابق  )٢(
  )٢١٥ – ٢١٤ / ٥(    املسند )٣(
  )٣٧١٧/ ٤(   املعجم الكبري  )٤(
  )١٨٢ / ٧(   جممع الزوائد )٥(

 



   
٦٦                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 :     معىن احلديث 
إن األرواح الصاحلة تتالقى يف الرؤيا ، ويف ذلك منقبة عظيمة خلزمية بن ثابـت               : معناه  : قال الساعايت   
 . )١(رضي اهللا عنه 
      الغريب 
 .)٢(رفعه أقنع رأسه ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب األمراء

                                                           
  )٢١٧ / ١٧( مام أمحد بن حنبل     الفتح الرباين لترتيب مسند اإل)١(
 )قنع : (   النهاية ، مادة )٢(



   
٦٧                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 ما ذكر من حديث األمراء والدخول عليهم
 حدثنا حممد بن احلسن األسدي، عن شريك، عن أيب إسحاق، عـن             –١٠٦٣٩–) ٢٧(

 ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذابا، منـهم        : ((   قال رسول اهللا  : ابن الزبري قال    
  )).العنسي ومسيلمة واملختار 

 . كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 صدوق فيه   –بفتح املثناة وتشديد الالم     –هو ابن الزبري الكويف، امللقب بالتل        : ديحممد بن احلسن األس   
 .                     )١(لني ، من التاسعة،  أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجة، مات قبل املائتني 

 حفظه منذ ويل     هو ابن عبد اهللا النخعي الكويف القاضي أبو عبد اهللا، صدوق خيطىء كثريا، وتغري              :شريك
القضاء بالكوفة، من الثامنة، أخرج له البخاري تعليقا وأخرج له الباقون، مات سنة سبع أو مثان وسبعني                 

 . أما أبو إسحاق فتقدم .   )٢(ومائة 
 :التخريج             

نيفة وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو ح      : ((أخرجه أبو يعلى يف مسنده عن املصنف اخل ، وزاد يف آخره             
 .)٣()) وثقيف 

  .                                       )٤(رواه أبو يعلى ، وفيه حممد بن حسن بن زبالة، وهو ضعيف  : قال اهليثمي
 .وهذا وهم منه رمحه اهللا إذ أن حممد بن حسن هو ابن الزبري األسدي وليس بابن زبالة  : أقول
 : ها  جلملة هذا احلديث أحاديث كثرية ، منيشهد
ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون ، قريب من ثالثـني            ( : ( أيب هريرة  رضي اهللا عنه        حديث

                                                                 .)٥()) كلهم يزعم أنه رسول اهللا 
.                                             )٦( )) إن بني يدي الساعة كذابني( : ( جابر بن مسرة رضي اهللا عنه حديث

 ………………………………………………………………… 

                                                           
  ٥٨١٦:    التقريب )١(
 ٢٧٨٧:    املصدر السابق )٢(
  )١٢/٦٨٢٠(   مسند أيب يعلى  )٣(
  ) ٧٢/ ١٠(   جممع الزوائد )٤(
 )٢٩٢٣:  (    أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة ، رقم )٥(
  )     ٢٩٢٣: (  الساعة ، رقم     أخرجه مسلم يف أشراط)٦(



   
٦٨                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

بني يدي الساعة كذابون ، منهم صـاحب اليمامـة  ومنـهم             : (( جابر بن اهللا رضي اهللا عنه        حديث
  )) .ل ، وهو أعظمهم فتنة صاحب الصنعاء العنسي ، ومنهم صاحب احلمري ، ومنهم الدجا

   .)١(أخرجه أمحد والبزار . قريبا من ثالثني : وبعض أصحايب يقول  : قال جابر
رواه أمحد والبزار ، ويف إسناد البزار عبد الرمحن بن مغراء، وثقه مجاعة، وفيه ضعف، وبقية              : قال اهليثمي 

  .                                 )٢(رجاله رجال الصحيح ، ويف رجال أمحد ابن هليعة ، وهو لني
 . )٣( عبد الرمحن صدوق ، تكلم يف حديثه عن األعمش :قال احلافظ 

 :     احلكم على احلديث 
 : إسناد هذا احلديث ضعيف ، وفيه علتان 

 .  أبو إسحاق مدلس ، ومل يثبت له مساع عن ابن الزبري ، ففيه انقطاع -١
 . كثري اخلطأ لتغري حفظه  شريك بن عبد اهللا القاضي ، -٢

 . لكن له شواهد صحيحة تقويه إىل حسن لغريه ، ومنت احلديث صحيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٣٣٧٥: ( ،  كشف األستار ، رقم  ) ٣٤٥ /٣(    املسند  )١(
  )٣٣٢ / ٧(   جممع الزوائد     )٢(
   ٤٠١٣:    التقريب )٣(

 



   
٦٩                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

ذكروا :  حدثنا أبو أسامة، عن أيب سراعة، عن عبادة بن نسي، قال           – ١٠٧١١ –) ٢٨(
 مذكور يف الدنيا، مذكور يف    : ((  ، فذكروا امرأ القيس، فقال النيب     الشعر عند النيب    

 )) .يف النار : القيامة ، أو قال رة ، حامل لواء الشعراء يوم اآلخ
  كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
هو محاد بن أسامة القرشي والء ، الكويف، مشهور بكنيته ، ثقة ثبت رمبا دلس، وكان بأخرة                  : أبو أسامة 

 .                  )١(ج له اجلماعة ، مات سنة إحدى ومائتني حيدث من كتب غريه ، من كبار  التاسعة ، أخر
 مل أجد له ترمجة: أبو سراعة 

هو الكندي ، أبو عمر الشامي ، قاضي طربية ، ثقة فاضل ، من الثالثة ، أخـرج لـه                     : عبادة بن نسي  
.                           )٢( بضم النون وفتح املهملة اخلفيفة: ونسي . أصحاب السنن ، مات سنة   مثاين عشرة ومائة 

 :التخريج 
 . مل أجد من أخرجه ذا السياق 

امـرؤ  (  : (   قال رسـول اهللا     : وأخرجه أمحد يف مسنده بسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال             
ـ  ))قائد الشعراء إىل النـار    (( : وكذا البزار بلفظ  .  )٣( ))القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار        ال ، ق

  )٤(إال ذا السند ال نعلمه عن رسول اهللا : البزار
رواه أمحد والبزار ، ويف إسناده أبو اجلهم شيخ هشيم بن بشري ومل أعرفه ، وبقية رجالـه                   : قال اهليثمي 

 . )٥(رجال الصحيح 
اسـم ،   صبيح بن الق  : وأخرجه ابن عدي يف ترمجة  أيب اجلهم األبادي،  وامسه صبيح بن عبد اهللا ، وقيل                  

وهذا منكـر    : قال ابن عدي   ))ألنه أول من أحكم قوافيها      ( : (من طريق هشيم عنه ، وزاد يف آخره       
ذا اإلسناد ، وال يرويه غري أيب اجلهم ، وال يروي عن أيب اجلهم غري هشيم ، وال أعرف أليب اجلهم عن                      

رزاق بن عمر الدمشقي عـن      وقد روي هذا احلديث عن عبد ال      : ، قال   .الزهري وغريه غري هذا احلديث      
 .الزهري كما رواه أبو اجلهم 

 ………………………………………………………………… 
                                                           

    ١٤٨٧:    التقريب )١(
  ٣١٦٠:    املصدر السابق )٢(
  )   ٢٢٨/ ٢(    املسند  )٣(
  )٢٠٩١: (   كشف األستار ، رقم )٤(
  ) ١١٩ / ٨(   جممع الزوائد )٥(

 



   
٧٠                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

واألصح يف ذكر أيب اجلهم هذا أنه ال يعرف له اسم، وهو جمهول، مل حيدث عنه غري هشيم، وليس                    : قال
 . )١(له إال هذا احلديث الواحد 

 .              )٢(واهي احلديث :  أبو زرعة ما تصنع بأيب اجلهم ، أبو اجلهم جمهول ، وقال : وقال أمحد
وأخرجه اخلطيب يف ترمجة عبد اهللا بن أمحد بن حرب املهزمي أبو هفان بسنده عن األصمعي عـن ابـن       

وكذا ابن عدي يف ترمجة أمحد بن حممد بن حرب         .  )٣(عوف عن ابن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه           
يتعمد الكذب ويلقن فيـتلقن،     : عن األصمعي اخل قال يف امللحمي     أبو احلسن امللحمي عن داود املروزي       

                )٤(وهذا احلديث ذا اإلسناد باطل : قال
أبو هفان الشاعر حدث عن األصمعي خبـرب         : قال الذهيب ويف سند اخلطيب عبد اهللا املهزمي أبو هفان ،          

 . )٥(ال يعول عليه : منكر قال ابن اجلوزي 
 : لى احلديث احلكم ع     

 . إسناده ضعيف جدا ، فيه جماهيل وأصحاب مناكري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أتى :  حدثنا حممد بن كناسة ، عن إسحاق بن سعيد ، عن أبيه ، قال             – ١٠٧٣٦ –) ٢٩(
إياك واإلحلاد يف حرم اهللا، فإين      ! يا ابن الزبري  : عبد اهللا ابن عمرو عبد اهللا بن الزبري ، فقال         

                                                           
  )١٤٠٤ / ٤(    الكامل )١(
  )٣٥٥ / ٩   اجلرح )٢(
  )٣٧٠/ ٩(   تاريخ بغداد )٣(
  )٢٠٤ / ١(    الكامل )٤(
  )٥٨٢ / ٤(   ميزان االعتدال )٥(



   
٧١                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

سيلحد فيه رجل من قريش ، لو أن ذنوبه توزن بـذنوب            : (( يقول   مسعت رسول اهللا  
 )) .تكونه الثقلني لرجحت عليه ، فانظر ال 

 . كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 بـضم الكـاف   –هو حممد بن عبد اهللا بن عبد األعلى األسدي ، أبو حيىي بن كناسة                : حممد بن كناسة  
 وهو لقب أبيه أو جده ، صدوق عارف باألدب ، من التاسعة أخرج له النسائي                –النون ومهملة   وختفيف  

 . )١(، مات سنة سبع ومائتني 
هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص ، األموي  السعيدي الكويف، ثقة ، من الـسابعة،                   : إسحاق بن سعيد  

 .)٢(بعدها :  ، وقيل أخرج اجلماعة إال الترمذي والنسائي ، مات سنة سبعني ومائة
 هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، األموي املدين، مث الدمشقي مث الكويف، من صغار الثالثة ،      :أبوه  

 . )٣(ثقة ، أخرج له اجلماعة إال الترمذي ، مات بعد العشرين ومائة 
       التخريج

 : حدثين إسحاق اخل، بلفظ: الأخرجه أمحد يف مسنده ذا السند واللفظ، وأخرجه عن أيب النضر ق
 وعن هاشم عن إسـحاق      )).حيلها وحيل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلني لوزنتها             (( 

 حيلـها  : ((يقـول   إياك واإلحلاد يف حرم اهللا فإين أشهد لسمعت رسول اهللا! يا ابن الزبري: اخل، وفيه 
فانظر أن ال تكون هو، قال      : ، قال ))لني لوزنتها   وحيل به رجل من  قريش لو وزنت ذنوبه ذنوب الثقي          

فإين أشهدك أن هذا وجهي إىل الـشام        : قال  فإنك قد قرأت الكتب وصحبت الرسول     ! يا ابن عمرو  
 .              )٥(رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح  : قال اهليثمي.  )٤(جماهدا 

  :      احلكم على احلديث
 .   غريه باملتابعات إسناده حسن ، وهو صحيح ل

 حدثنا ابن منري، عن إمساعيل بن إبراهيم، عن عبد امللك بـن عمـري،               -١٠٧٦٤–)٣٠(
 ! يا معاوية :  ما زلت أطمع يف اخلالفة منذ قال يل رسول اهللا : قال معاوية : قال

                                                           
    .٦٠٢٧:    التقريب )١(
   .٣٥٦:    املصدر السابق  )٢(
   .٢٣٧٠:     املصدر السابق  )٣(
  ) .٢١٩، ٢/١٣٦،١٩٦(  املسند  )٤(
  ) .٢٨٥-٢٨٤/ ٣(   جممع الزوائد )٥(

 



   
٧٢                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 )) .  إن ملكت فأحسن (( 
 كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 

 :       رجال السند 
  ) ١٦: ح ( تقدم عند . هو عبد اهللا بن منري اهلمداين ، إمام ثقة  : ابن منري

هو ابن مهاجر بن جابر البجلي الكويف، ضعيف،  من السابعة ، أخرج له الترمذي                : إمساعيل بن إبراهيم  
 .                            )١(وابن ماجه 

بين عدي، الكويف، ثقة فصيح عامل، تغري حفظـه،         هو ابن سويد  اللخمي ، حليف        : عبد امللك بن عمري   
 . )٢(ورمبا دلس ، من الرابعة ،أخرج له اجلماعة، مات سنة ست وثالثني ومائة، وله مائة وثالث سنني 

 : التخريج      
أخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط عن حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنـا أيب                      

 .اعيل، اخل عن إمس
 .)٣(مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك بن عمري إال إمساعيل بن مهاجر :  يف األوسطقال الطرباين 

مسعت جـدي   : ثنا أبو أمية عمرو بن  حيىي بن سعيد قال           : ثنا روح قال    : وأخرج أمحد يف مسنده، قال    
 فبينـا هـو     -واشتكى أبو هريرة    - ا    حيدث أن معاوية أخذ اإلداوة بعد أيب هريرة يتبع رسول اهللا            

إن وليت أمرا فاتق اهللا عـز       ! (( يا معاوية   : رفع رأسه إليه مرة أو مرتني، فقال        يوضئ رسول اهللا    
 .  )٤(، حىت ابتليت  فما زلت أظن أين مبتلى بعمل، لقول النيب:  قال،)) وجل واعدل

عمرو بن حييي بن سعيد عن جده سعيد بـن          ثنا سويد بن سعيد، ثنا      : وأخرجه أبو يعلى يف مسنده ، قال      
يا :  فلما توضأ نظر إيل فقال    : قال )) توضؤوا: ((  قال رسول اهللا  : عمرو بن العاص عن معاوية قال     

  .)٥()) إن وليت أمرا فاتق اهللا واعدل! ((معاوية 
 
 ………………………………………………………………… 

.                      )٦( فكان يلقن ما ليس من حديثه  فيه ضعف وإن كان من رجال مسلم ألنه عميوسويد بن سعيد

                                                           
  ٤٧١:   التقريب )١(
  ) ٤٢٠٠:   التقريب )٢(
  )      ٥٥٠٠: (، املعجم األوسط ، رقم  ) ٨٥٠ / ١٩(  املعجم الكبري )٣(
 )١٠١ / ٤(  املسند )٤(
  )١٣٨٠ / ١٣(   مسند أيب يعلى )٥(
  )٢٤٨/ ٢(   انظر امليزان )٦(



   
٧٣                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

ورجاله رجال الصحيح ، ورواه أبو يعلي عن سـعيد عـن            _  وهو مرسل    –رواه أمحد    : قال اهليثمي 
د امللك بن عمري عـن      ورواه الطرباين باختصار عن عب     : قال.  معاوية فوصله ، ورجاله رجال  الصحيح        

 . )١(إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، وهو ضعيف، وقد وثق : معاوية ، وفيه 
 :      احلكم على احلديث 

 .                          )٢(ضعفه غري واحد  : قال الذهيب إسناده ضعيف ، لضعف إمساعيل بن مهاجر ، 
 . لكن يتقوى باملتابعة فيصري حسنا لغريه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 كتاب الوصايا

                                                           
  ) ١٨٦ / ٥(  جممع الزوائد )١(
  )٢١٢ / ١(  امليزان )٢(



   
٧٤                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                              من كان يوصي ويستحبه
 حدثنا عبيد اهللا، قال أنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أرقـم بـن               – ١٠٩٨٨ –)٣١(

 . صلى اهللا عليه وسلم ومل يوص  مات رسول اهللا: شرحبيل، عن ابن عباس قال
 .ومل يوص من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما : وله ق :   نوع الزيادة

  :      رجال السند
هو ابن موسى بن باذام العبسي الكويف، أبو حممد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة ، قال أبـو                   :  عبيد اهللا 

كان أثبت يف إسرائيل من أيب نعيم، واستصغر يف سفيان الثوري، أخرج له اجلماعة ، مات سـنة                  : حامت
 . )١( عشرة ومائتني ثالث

هو ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين أبو يوسف الكويف ، ثقة تكلم فيه بال حجة ،                   : إسرائيل
 . )٢(بعدها : من السابعة ، أخرج له اجلماعة  مات سنة ستني ومائة ، وقيل 

  . تقدم.  هو السبيعي عمرو بن عبد اهللا ، ثقة مكثر ، اختلط بأخرة  :  أبو إسحاق
 .                           )٣(هو األودي الكويف ، ثقة ،  من الثالثة ، أخرج له ابن ماجه  : أرقم بن شرحبيل

 :                     التخريج 
أخرجه  أمحد يف مسنده ، عن عبد الرمحن بن املهدي وحجاج  املصيصي عن إسرائيل عن أيب إسـحاق                    

 ؟    أوصى النيب : ت مع ابن عباس، من املدينة إىل الشام ، فسألته           سافر: عن األرقم بن شرحبيل قال      
 . )٤(وهذا لفظ حديث حجاج  )).  فمات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يوص: ((قال … 

 .  )٥(وكذا أخرجه الطرباين يف الكبريعن طريق أسد بن موسى عن إسرائيل ذا اإلسناد ، مطوال 
 . )٦(ة ، من طريق عبد اهللا بن رجاء عن إسرائيل ذا اإلسناد والبيهقي يف دالئل النبو

                                                           
  ٤٣٤٥:   التقريب )١(
  ٤٠١:   املصدر السابق )٢(
  )٢٩٩:   املصدر السابق  )٣(
 )٣٥٧ ، ٣٤٣/ ١( املسد  )٤(
  )١٢٦٣٤: (  املعجم الكبري  رقم )٥(
  )٢٢٧– ٢٢٦ / ٧(   دالئل النبوة  )٦(



   
٧٥                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

………………………………………………………………… 
أصل هذا احلديث يف سنن ابن ماجه، عن علي بن حممد عن وكيع عن إسرائيل ذا السند ، مطوال دون                    

 . )١(هذه اجلملة 
سحاق،  وامسه  عمرو بن عبـد اهللا         هذا إسناد رجاله ثقات، إال أن أبا إ       :  رمحه اهللا تعاىل   قال البوصريي 

مل يذكر أبـو    : السبيعي اختلط بأخرة ، وأيضا كان يدلس، وقد رواه بالعنعنة السيما وقد قال البخاري               
 . )٢(إسحاق مساعاً من أرقم بن شرحبيل 

هل أوصـى   : سألت عبد اهللا بن أيب أوىف     :  ومسلم وغريمها عن طلحة بن مصرف قال       وأخرج البخاري 
أوصـى  : فكيف كتب على الناس الوصية، أو أمروا ا ومل يوص؟ قال          : ال، قلت :  قال    رسول اهللا 

 .)٣(بكتاب اهللا 
دينارا،   ما ترك رسول اهللا    : والنسائي عن عمرو بن احلارث اخلزاعي رضي اهللا، قال          وأخرج البخاري 

، وسالحا وأرضا جعلها البـن      وال درمهاً، وال عبدا وال أمة ،وال شيئا إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها             
 .                     )٤(السبيل 

  ما ترك رسول اهللا   :  وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي اهللا عنها ، قالت               
              .)٥(دينارا ، وال درمها ، وال شاة ، وال بعريا ، وال أوصى بشيء 

ترك ماالً يوصي به ، وهو املقصود من قول ابن عباس رضي اهللا عنهما              وهذه األحاديث تدل على أنه مل ي      
 )).ومل يوص((

يف سنده أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلس ، لكن رواية إسرائيل عنه من أصح                   احلكم على احلديث    
 .  الروايات ، وله شواهد يف الصحيحني وغريمها ، فهو صحيح ا 

                                                           
  )١٢٣٥: ( يف مرضه ، رقم  ، باب ما جاء يف صالة رسول اهللا كتاب إقامة الصالة )١(
  )        ١٤٧ / ١(  مصباح الزجاجة  )٢(
، ويف فضائل القرآن، باب الوصاة )٤٤٦٠: ( ووفا ته، رقم   ، ويف املغازي ، باب مرض النيب  ) ٢٧٤٠: (  أخرجه البخاري يف الوصايا، باب الوصايا، رقم )٣(

 )١٦٣٤: (، ومسلم يف الوصية، رقم )٥٠٢٢: (ل، رقمبكتاب اهللا عز وج
، وباب من مل ير  كسر السالح عند  )٢٨٧٣: ( البيضاء، رقم  ، ويف اجلهاد، باب بغلة النيب )٢٧٤٠: (  أخرجه البخاري يف الوصايا ، باب الوصايا ، رقم)٤(

، والنسائي يف اإلحباس، باب )٤٤٦١: (، رقم   ، ويف املغازي ، باب مرض النيب ) ٣٠٩٨: ( بعد وفاته، رقم  ، وباب نفقة نساء النيب  ) ٢٩١٢: (املوت، رقم

 ) ٣٦٢٤: ( عند وفاته ، رقم  ما ترك رسول اهللا
يا ، باب هل ، والنسائي يف الوصا) ٢٨٦٣: (، وأبو داود يف الوصايا ، باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية ، رقم ) ١٦٣٥: (  أخرجه مسلم يف الوصية ، رقم )٥(

  )٣٦٥١: (  ، رقم أوصى النيب  



   
٧٦                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 فرائضكتاب ال
 يف الفقه يف الدين

: حدثنا يعلى، عن عثمان بن حكيم، عن حممد بن كعب القرظي، قال           _ ١١٠٣٩-) ٣٢(
يقـول علـى هـذه        مسعـت رسـول اهللا    :مسعت معاوية بن أيب سفيان خيطب، يقول      

 اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، من يريد اهللا به خريا يفقهـه يف                :((األعواد
 )) . الدين 

 . املقطع األول من احلديث زائد من حديث معاوية رضي اهللا عنه  :  نوع الزيادة
 :      رجال السند 

هو ابن عبيد بن أيب أمية الكويف ، أبو يوسف الطنافسي ، ثقة إال يف حديثه عن الثوري ففيه لـني                      : يعلى
 .   )١(من كبار التاسعة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة بضع ومائتني 

 أبو سهل األنصاري األوسـي،      –باملهملة والنون، مصغرة    –هو ابن عباد بن حنيف       : مان بن حكيم  عث
املدين مث الكويف، من اخلامسة، أخرج له البخاري تعليقا وأخرج له الباقون، ثقة، مات قبل األربعني ومائة                 

)٢( . 
الثة ولد سنة أربعني على الصحيح      هو أبو محزة املدين مث الكويف، ثقة عامل، من الث         : حممد بن كعب القرظي   

 .                 )٣(أخرج له اجلماعة ، مات سنة عشرين ومائة 
      التخريج 

قال معاوية علـى    : أخرجه أمحد يف مسنده عن وكيع ثنا أسامة بن زيد عن حممد بن كعب القرظي قال               
ع ذا اجلد منك اجلد من يريد اهللا به         اللهم ال مانع ملا أعطيت ، وال معطي ملا منعت ، وال ينف            (( : املنرب

 .)٤(على هذا املنرب   مسعت هؤالء الكلمات من رسول اهللا ، ))خريا يفقهه يف الدين 
  . )٥(وقد أخرج املقطع األول  الشيخان من حديث املغرية بن شعبة 

………………………………………………………………… 
                                                           

 ٧٨٤٤:   التقريب )١(
  ٤٤٦١:   املصدر السابق )٢(
  ٦٢٥٧:   املصدر السابق )٣(
 )٩٣-٩٢/ ٤(   املسند    )٤(
، وأخرجه مسلم يف املساجد ومواضع )٦٣٣٠: (، والدعوات ، باب الدعاء بعد الصالة، رقم )٢٨٤٤: (   أخرجه البخاري يف األذان، بان الذكر بعد الصالة، رقم)٥(

 ) ١٣٨ ، ١٣٧( الصالة ، 



   
٧٧                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 . )١( عنه أما املقطع الثاين فأخرجه الشيخان من حديث معاوية رضي اهللا
 .  )٢(وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 

 :          احلكم على احلديث 
 . إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيحني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يف اخلالة والعمة، من يورثهما

                                                           
: األنفال [  ، فأنَّ هللا مخسه وللرسول : ويف فرض اخلمس ، باب قوله تعاىل ) ٧١: ( أخرجه البخاري يف العلم، باب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، رقم)١(

 )١٠٣٧: (ومسلم يف اإلمارة، رقم  ))ائفة من أميت ظاهرين على احلق تزال ط ال((  :، ويف االعتصام ، باب قول النيب ] ٤١
 )٢٦٤٧: ( كتاب العلم ،باب إذا أراد اهللا بعبد خريا فقهه يف الدين، رقم)٢(



   
٧٨                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

دعـي  :  عن زيد بن أسلم ، قال        )١(ثنا هشام بن سعد   : حدثنا وكيع، قال  -١١١٧-)٣٣(
ترك : ما ترك؟ قالوا    : إىل جنازة رجل من األنصار ، فجاء على محار، فقال          ول اهللا   رس

 رجل: رجل مات، وترك عمة وخالة ، مث سار، مث قال         : ((  عمة وخالة، قال رسول اهللا      
 )) .شيئا مل أجد هلما : مات وترك عمة وخالة، مث قال

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :  رجال السند         
 .هو ابن اجلراح الرؤاسى   تقدم : وكيع 

أبو عباد املدين، صدوق له أوهام ورمي بالتشيع، من كبار السابعة، مات سـنة سـتني                 : هشام بن سعد  
 .             )٢(ومائة أو قبلها ، أخرج له البخاري تغليقا ، وأخرج له الباقون 

عبد اهللا وأبو أسامة املدين، ثقة عامل، وكان يرسل، من الثالثة ،            هو العدوي موىل عمر أبو       : زيد بن أسلم  
 )٣(أخرج له اجلماعة ، مات سنة ست وثالثني ومائة 

 : التخريج 
 . )٤(  أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم ، حنوه 

 . وستأيت شواهده مع احلديث اآليت 
  :          احلكم على احلديث

سعد، صدوق له أوهام، لكن يتقوى مبتابعة معمر له وبالشواهد  اآلتيـة  فيـصري                مرسل، وفيه هشام بن     
 . حسنا لغريه 

 
 

     
 

                                                           
 . سعيد، والصواب ما أثبتناه ، إذ ال يوجد يف الرواة هشام بن سعيد يف هذه الطبقة، وكذا الرواة عن زيد بن أسلم:   يف النسخ)١(
 ٧٢٩٤:   التقريب )٢(
   ٢١١٧:   املصدر السابق  )٣(
  )٢٨١ / ١٠(  املصنف )٤(



   
٧٩                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 حدثنا عبدة، عن حممد بن عمرو، عن شريك بن عبد اهللا بـن أيب               – ١١١١٧٢ -)٣٤(
  فسكت مث سار هنيهة    – وهو راكب    –عن مرياث العمة و اخلالة       سئل النيب     : منر، قال 
 )) .ين جربيل أنه ال مرياث هلما حدث: ((مث قال 

 .  كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

امسه عبد الرمحن، ثقة ثبت ، من صغار الثامنة ، : هو ابن سليمان الكاليب ، أبو حممد الكويف، يقال: عبدة  
 . )١(أخرج له اجلماعة ، مات سنة سبع ومثانني ومائة 

 هو ابن علقمة بن وقاص الليثي ، املدين، صدوق له أوهام ، من السادسة ، أخرج لـه                    :حممد بن عمرو  
 . )٢(اجلماعة ، مات سنة مخس وأربعني ومائة على الصحيح 

أبو عبد اهللا املدين ، صدوق خيطئ، من اخلامسة ، أخرج له اجلماعـة إال            : شريك بن عبد اهللا بن أيب منر      
 .)٣(ود أربعني ومائة  الترمذي ففي الشمائل ، مات يف حد

 :         التخريج 
أخرجه احلاكم يف املستدرك   ،والبيهقي يف الكربى بسندمها  عن الشاذكوين ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنـا                   

سـئل    أن رسول اهللا  : حممد بن عمرو بن علقمة عن شريك بن أيب منر أن احلارث بن عبد اهللا أخربه                 
 .  )٤( حنوه عن مرياث العمة واخلالة ، فذكر

 –بضم القاف وختفيف املوحدة     –هو ابن أيب ربيعة املخزومي ، املعروف بالقباع          : واحلارث بن عبد اهللا   
   )٦(وفيه الشاذكوين، سليمان بن داود، ضعيف. )٥(صدوق له رواية مرسلة، من الثانية، مات قبيل السبعني 

ن الدراوردي عن صفوان بن سـليم عـن         بسنده عن أيب مصعب الزهري ع     : أخرج الطرباين يف الصغري   و
 أن النيب  ركب محارا إىل قباء يستخرب يف العمة واخلالة ، : عطاء ابن يسار عن أيب سعيد اخلدري 

                                                           
  ٤٢٦٩:   التقريب )١(
  ١٦٨٨:    املصدر السابق )٢(
  ٢٧٨٨:   املصدر السابق  )٣(
  )٢١٣ / ٦(، السنن الكربى     ) ٣٤٣ – ٣٤٢ / ٤(   املستدرك  )٤(
  ١٠٢٨:   التقريب )٥(
  )٢٠٥  /٢: (   انظر امليزان )٦(



   
٨٠                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

………………………………………………………………… 
مل يروه عن صفوان إال الـدراوردي ، وال          : قال الطرباين . )١( )) أن ال مرياث هلما   (( : فأنزل اهللا تعاىل    

 .   )٢( أبو مصعب  عنه إال
 .           وأخرجه احلاكم بسنده عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أيب سعيد ، مثله 

 .                            )٣(فيه ضرار ، وهو هالك : قال الذهيب 
 . وأخرج أبو داود يف املراسيل ، عن عطاء مرسال 

 . )٤(، ولكن يورثون للرحم ال سهم هلما : ومعناه :  قال أبو داود 
: وروى احلاكم يف املستدرك ك بسنده عن عبد اهللا بن جعفر املديين ثنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال                    

: رجل ترك عمته وخالته ، ال وارث له غريمها، قال! يا رسول اهللا : رجل، فقال  أقبل على رسول اهللا 
أيـن  : رجل ترك عمته وخالته، ال وارث له غريمها، مث قال           ! اللهم  ( : (فرفع رأسه إىل السماء ، فقال     

  )) .ال مرياث هلما : (( ها أنا ذا ، قال: السائل؟ قال
وإن شهد عليه ابنه على سوء      –هذا حديث صحيح اإلسناد ، فإن عبد اهللا بن جعفر املديين             : فال احلاكم 

    .                                   )٥(تج به أحدوال اح: قلت : قال الذهيب .  فليس ممن يترك حديثه –احلفظ 
 :      احلكم على احلديث 

 مرسل ، ويف إسناده حممد بن عمرو الليثي، صدوق له أوهام، لكنه من رجال الـصحيحني، فأحاديثـه                  
 . حسنة، ويتقوى بالشواهد، فيصري حسنا لغريه 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .فهو داخل يف األحاديث   لعله كان قرآنا يتلى مث نسخ تالوته ، أو هو من باب الوحي إىل النيب  )١(
  )٥٦ / ٢(   املعجم الصغري  )٢(
  )٣٤٣ / ٤(   املستدرك  )٣(
  )٣٦١: (   املراسيل، رقم )٤(
  )٣٤٢ / ٤(   املستدرك   )٥(



   
٨١                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 رجل مات وترك خالة وابنة أخيه أو ابنة أخته
 حدثنا ابن إدريس، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن حيىي بن حبان،          – ١١١٧٩–)٣٥(

  هلك ابن دحداحة وكان ذا رأى فيهم، فدعا رسول اهللا           : عن عمه واسع بن حبان، قال     
 فأعطى رسـول اهللا     :ال، قال : ؟ قال ))هل كان له فيكم نسب    : ((عاصم بن عدي فقال   

  .املنذرعبد مرياثه ابن أخته أبا لبابة بن 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :       رجال السند
 .  تقدما –صاحب السرية -هو عبد اهللا وحممد بن إسحاق هو املطليب : ابن إدريس 

هو ابن منقذ األنصاري املدين، ثقة فقيه ،  من الرابعة ،  أخرج لـه اجلماعـة،                 : حممد بن حيىي بن حبان    
 .)١(بفتح املهملة وتشديد املوحدة  : وحبان.  ومائة مات سنة إحدى وعشرين

: هو ابن منقذ بن عمرو األنصاري، املازين املدين، صحايب ابن صحايب، قال العـدوي              : واسع بن حبان  
وهذا غري الراوي فيما أظـن  : قلت : شهد بيعة الرضوان واملشاهد بعدها ، وقتل يوم احلرة ، قال احلافظ    

 ، وحديثه يف صحيح مسلم ، وقد فرق بينهما ابن فتحون يف ذيل االسـتيعاب ،                 ألنه مشهور يف التابعني   
 . )٢(بل ثقة ، من الثانية ، أخرج له اجلماعة : وقيل 
 :التخريج     

 .)٣(أخرجه سعيد بن منصور يف سننه عن أيب شهاب عن حممد بن إسحاق اخل 
 نزيل املدائن ، صدوق يهم ، من الثامنـة          هو عبد ربه بن نافع الكناين أبو شهاب األصغر،         : وأبو شهاب 

 . )٤(مات سنة إحدى أو اثنتني وسبعني ومائة .أخرج له اجلماعة إال الترمذي
وأخرجه البيهقي يف سننه الكربى بسنده عن عبد اهللا بن الوليد العدين عن سفيان الثوري عن حممد بـن                   

  ين أنيف أو بين العجالن، مات، فسأل النيب       إن ثابت بن الدحداح كان رجال أتيا يف ب        : وفيه  ،  إسحاق اخل   
 :  )) ٥(؟ ))هل له من وارث( . 

                                                           
   ٦٣٨١:   التقريب )١(
  ) ٥٩١ / ٣(   ، واإلصابة  ٧٣٨٠: ق    املصدر الساب)٢(
  )١٦٤: رقم ١/٩٠(  السنن   )٣(
  ٣٧٩:   التقريب )٤(
  )٢/٢١٥(  السنن الكربى   )٥(



   
٨٢                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

.………………………………………………………… 
صدوق رمبا أخطأ من العاشرة، أخرج له البخاري تعليقا ، وأخرج له أبـو داود والترمـذي                 : والعدين  
 )١(والنسائي

 .)٢(بن حييي بن حبان اخل وروى حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن حممد  : قال البيهقي
 .     )٣(ويعقوب بن عتبة ثقة ، من السادسة  

  :     احلكم على احلديث
 .  هذا  احلديث يف إسناده حممد بن إسحاق ، وهو مدلس وقد عنعنه ، وعليه يدور احلديث 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٣٦٩٢:   التقريب )١(
  )٢١٥/ ٢(   السنن الكربى  )٢(
  ٧٨٢٥:   التقريب )٣(

 



   
٨٣                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 يف ابنة ومواله
عبد الرمحن، عن حسن بن صاحل، عن عبد العزيز بن           حدثنا محيد بن     – ١١١٨٥ –)٣٦(

  أن رجال مات وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه، فأعطى الـنيب            : (( رفيع، عن أيب بردة   
 )) . ابنته النصف ومواليه النصف 

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 أبـو   – بضم الراء بعدها مهزة خفيفـة        –بد الرمحن الرؤاسي    هو ابن محيد بن ع     : محيد بن عبد الرمحن   
 .                          )١(عوف الكويف ، ثقة ، من الثامنة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة تسع ومثانني ومائة 

 اهلمداين  – باملعجمة والفاء ، مصغرا      –بن شفي   – وهو حيان    – هو ابن صاحل بن حي       :حسن بن صاحل    
 الثوري ، ثقة فقيه عابد ، رمي بالتشيع ، من السابعة أخرج له البخاري يف األدب املفرد وأخرج                    الكويف

  .)٢(له الباقون ، مات سنة تسع وستني ومائة 
هو  األسدي ، أبو عبد اهللا املكي، نزيل الكوفة، ثقة ،من الرابعة، أخرج له اجلماعة                : عبد العزيز بن رفيع   

  .)٣(مات سنة ثالثني ومائة 
احلارث، ثقة ، من الثالثة ، أخرج       : امسه ؛ عامر ، وقيل      : هو ابن أيب موسى األشعري ، قيل         : أبو بردة 

 . )٤(له اجلماعة ، مات سنة أربع ومائة 
 :          التخريج 

 . وإسحاق ثقة . )٥(أخرجه ابو داود يف املراسيل، عن إسحاق بن حبيب الشهيد عن محيد ، مثله 
 . )٦( يف الكربى بسنده عن املصنف ، مثله وأخرجه البيهقي

 . )٧(رواه الطرباين ، ورجاله ثقات : وعزاه اهليثمي إىل أيب موسى ، وقال 
      

 
……………………………………………………………… 

                                                           
  )١٥٥١:   التقريب )١(
  )١٢٥٠:   املصدر السابق )٢(
  ٤٠٩٥ :   املصدر السابق)٣(
  ٧٩٥٢:   املصدر السابق )٤(
 )٣٦٣: (  املراسيل، رقم )٥(
 )٢٤١/ ٦(  السنن الكربى    )٦(
  )٢٣١ /٤(  جممع الزوائد  )٧(



   
٨٤                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

مات موىل يل وتـرك ابنـة ،        : ((  احلديث حديث سلمى بنت محزة بن عبد املطلب قالت           ويشهد هلذا 
 . )١()) ني ابنته ، فجعل يل النصف وهلا النصف ماله بيين وب فقسم رسول اهللا

 . حممد بن أيب ليلى ، صدوق سيء احلفظ جدا : وفيه 
 وأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن عبد اهللا بن 

  . )٢(شداد 
أن موالها مـات    (( :  بنت محزة    وأخرج أمحد يف املسند عن عبد الصمد عن مهام عن قتادة عن سلمى            

 .    )٣( وكان ابن سلمى، ))  ابنته النصف ، وورث يعلى النصف وترك ابنته، فورث النيب 
 .        )٤(إن قتادة مل يسمع من سلمى  : قال اهليثمي
 .   )٥(هو مرسل : روى عنها قتادة ، قلت :  يف ترمجة سلمى وقال احلافظ

 :      احلكم على احلديث 
مرسل عند املصنف وأيب داود  ورجاله ثقات ، وجاء متصال عند الطرباين عن أيب موسى، ورجاله ثقات،                  

 .فيتقوى به فيصري حسنا لغريه 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  )٨٧٤ / ٢٤( ، والطرباين يف الكبري ) ٢٧٣٤: (، وعنه ابن ماجه يف الفرائض، باب مرياث الوالء، رقم )١١/٢٦٧(  أخرجه املصنِّف يف املصنف )١(
  )٨٨٦ / ٢٤(   املعجم الكبري  )٢(
  )٤٠٥ / ٦(   املسند )٣(
  )٢٣١ / ٤(   جممع الزوائد )٤(
  ).٥٥٧ص  : (    تعجيل املنفعة  )٥(



   
٨٥                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 وغريه  يف اجلد ، ما له ، وما جاء فيه عن النيب 
  حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عـن أيب             – ١١٢٦٣ –)٣٧(

 )) يعين اجلد  كنا نورثه على عهد رسول اهللا  :(( قالسعيد اخلدري
 .   كله زائد على الكتب الستة  :نوع الزيادة

  : رجال السند     
أبو عامر الكويف ،    . بضم املهملة وختفيف الواو ،واملد    –هو ابن عقبة بن حممد بن سفيان السوائي          : قبيصة

 . )١( ، مات سنة مخس عشرة ومائتني على الصحيح صدوق رمبا خالف ، من التاسعة ، أخرج له اجلماعة
 . وزيد بن أسلم  ، تقدما ، ومها ثقتان -هو الثوري  _وسفيان
القرشـي  _  بفتح املهملة وسكون الراء ، بعدها مهملة         –هو ابن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح           : عياض

 .                                       )٢(س املائة العامري املكي ، ثقة ، من الثالثة ، أخرج له اجلماعة ، مات على رأ
 :      التخريج 

 . )٣(أخرجه أبو يعلى يف مسنده ، عن املصنف ، مثله 
: ال نعلمه ذا اللفظ إال من هذا الطريق عن أيب سـعيد ، قـال                : والبزار يف مسنده عن قبيصة ، وقال        

ومل : قـال    ))  يعين زكاة الفطـر    –كنا نؤديه   (( : وأحسب أن قبيصة أخطأ يف لفظه وإمنا كان عندي          
 . )٤(يتابع قبيصة على هذا غريه 

.                                              )٥(رواه أبو يعلى والبزار ، ورجال أيب يعلى رجال الصحيح  : وقال اهليثمي
 : احلكم على احلديث     

 .           صحيح ، رجاله ثقات 
                            

 
 
 

 
                                                           

   ٥٥١٣:   التقريب )١(
 ٥٢٧٧:   التقريب )٢(
  )٣٤٦ / ٦(   مسند أيب يعلى )٣(
  )١٤٢ / ٢(   كشف األستار  )٤(
 )٤/٢٣٠( جممع الزوائد )٥(



   
٨٦                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 يف اجلدات كم ترث منهن
أطعـم  : (( حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قـال          -١١٣٢٣-)٣٨(

 أم جدتني، من أبيه وأم أبيه، وجدته     : من؟ قال : قلت إلبراهيم :  ثالث جدات، قال   النيب
  .  ))أمه 

 . كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
  :رجال السند     

 . تقدما ، ومها ثقتان :  وكيع وسفيان 
 الكويف ، ثقة ثبت، من      – مبثناة ثقيلة وموحدة     – هو ابن املعتمر بن عبد اهللا السلمي، أبو عتاب           :منصور  

 . )١(طبقة األعمش ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة اثنتني وثالثني ومائة 
نخعى، أبو عمران الكويف، الفقيه، ثقة إال أنه يرسل كـثريا،           هو ابن يزيد بن قيس بن األسود ال       : إبراهيم  

  . )٢(من اخلامسة ، أخرج له اجلماعة، مات سنة ست وتسعني ومائة ، وهو  ابن مخسني ، أو حنوها 
 :  التخريج      

 أطعم ثالث  حدثت أن رسول اهللا: ((   أخرجه عبد الرزاق عن  الثوري عن منصور عن إبراهيم قال     
  .)٣(اخل ، ))قلت إلبراهيم : السدس ، قال جدات 

وأخرجه سعيد بن منصور يف سننه عن ابن عيينة ومحاد بن زيد وجرير بن عبد احلميد ثالثتهم عن منصور                   
 . )٤(اخل 

وأخرجه أبو داود يف املراسيل عن عبد السالم ابن مطهر، عن شعبة عن منصور عن إبراهيم، وعن عثمان                  
 . )٥( منصور عن إبراهيم بن أيب شيبة عن جرير عن

مسعت إبـراهيم   : أخربين منصور بن املعتمر قال      : والدارمي يف سننه عن حجاج بن منهال عن شعبة قال           
 . )٦())   ثالث جدات سدساً  أطعم رسول اهللا (( : قال

                                                           
  ٦٩٠٨: قريب   الت)١(
    ٢٧٠:   املصدر السابق )٢(
  ) ١٩٠٧٩:  ، رقم ٢٧٣ / ١٠(   املصنف )٣(
  )٧٩:  رقم ١/٧٢(  السنن )٤(
  )    ٣٥٦-٣٥٥: (  املراسيل ، رقم )٥(
  )٢/٣٥٨(  سنن الدارمي  )٦(



   
٨٧                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 ………………………………………………………………… 
.  يك عن منصور عن إبـراهيم اخل        والبيهقي يف الكربى، بسده عن يزيد بن هارون أنا شعبة وسفيان وشر           

 . )١(هذا مرسل : وقال 
 .ورجال هذه األسانيد كلهم ثقات إال أنه مرسل كما صرح به البيهقي 

))  ورث ثالث جدات  ((:   أخرج أبو داود يف املراسيل، بسنده عن احلسن أن رسول اهللا          ويشهد له ما    
 . )٢( دهلم وهو لني ورمي باالعتزال وفيه الفضل بن

وهذا أيضا مرسل ، وفيه تأكيد لألول ، وهو مروي عـن مجاعـة مـن                : ا البيهقي يف سننه وقال      وكذ
 . )٣(  أصحاب رسول اهللا 

ومجاعة من    جاءت األخبار عن أصحاب النيب      : وروى البيهقي يف الكربى بسنده عن حممد نصر قال        
أنه ورث ثالث جدات، وال   لنيبالتابعني أم ورثوا ثالث جدات مع احلديث املنقطع الذي يروى عن ا       

خالف ذلك إال ما روينا عن سعد بن أيب وقاص ، مما ال يثبت أهـل                 نعلم عن أحد من أصحاب النيب     
 .)٤(املعرفة إسناده 

تـرث ثـالث    ((وأخرج املصنف قال حدثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال               
 والبيهقي يف الكربى وذكر عن علي وزيد بـن          )).بل األم   جدات جدتان من قبل األب ، وجدة من ق        

 .    )٥())مجع  ترث اجلدات األربع(( وقال ابن عباس :  ثابت، قال
 :     احلكم على احلديث 

 مرسل ، ورجاله ثقات ، ويتقوى مبرسل احلسن وغريه 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٦/٢٣٦(   السنن الكربى  )١(
  )٥٤٠٢(التقريب :   انظر )٢(
  )٦/٢٣٦(  السنن الكربى   )٣(
 )٦/٢٣٥(  املصدر السابق  )٤(
 ، )٢٣٦ /٦(، السنن الكربى   ) ٣٢٣ /١١(   املصنف )٥(



   
٨٨                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 يورث  كان عبد اهللا  : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن ابن سريين قال        -١١٣٣٧–)٣٩(
 )).     سهم أطعمه إياهن رسول اهللاإمنا هو:((ويقول-وإن كن عشرا-اجلدات

  .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 هو سليمان بن مهران ، ومها ثقتان ، وتقدمت ترمجتهما : هو حممد بن خازم ، واألعمش : أبو معاوية 
 األنصاري ، أبو بكر ابن أيب عمرة البصري ، ثقة ثبت عابد كبري القدر،               هو حممد بن سريين   : ابن سريين 

 .                                )١(كان ال يرى الرواية باملعىن ، من الثالثة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة عشر ومائة 
 :      التخريج 

: (( ث عن ابن سريين عن ابن مسعود قال       أخربنا يزيد بن هارون، أنا األشع     : أخرج الدارمي يف سننه قال      
 إن اجلدات ليس هلن مرياث ، إمنا هي طعمة أطعمتها ، واجلدات أقرن وأبعدهن 

 . )٢()) سواء 
 : احلكم على احلديث      

 . إسناده صحيح 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٥٩٤٧:   التقريب )١(
  )   ٣٦٠ / ٢(   سنن الدارمي   )٢(



   
٨٩                                            كتاب اإلميان -    -                        زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

 يف الرجل ميوت وال يعرف له وارث
ثنـا حممـد بـن      : مة، قال  حدثنا يزيد بن هارون، عن محاد بن سل        – ١١٦٤١ –) ٤٠(

تويف رجل من احلبشة ، فـأيت       :  إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، قال         
 انظروا هل له من وارث؟ فلم جيدوا له وارثا، فقال رسول اهللا           :  مبرياثه، قال  رسول اهللا   
 )) :  فادفعوا إليهم مرياثه انظروا من هاهنا من مسلمي احلبشة ،  . (( 

 .إنه زائد ذا السياق  : يادةنوع الز
 :     رجال السند

 .تقدمت ترامجهم إال يعقوب بن عتبة وسليمان بن يسار
هو ابن املغريه بن األخنس الثقفي، ثقة، من السادسة ، أخرج له أبو داود والنـسائي                 : يعقوب بن عتبة  

 .                 )١(وابن ماجه ، مات سنة مثاين وعشرين ومائة 
هو اهلاليل ، املدين ، مويل ميمونة ، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة ،                  :  بن يسار  سليمان

 . )٢(أخرج له اجلماعة ، مات بعد املائة ، وقيل قبلها 
       التخريج

 .مل أجده ذا اللفظ 
  : احلكم على احلديث     

 .نعن ، وباقي رجاله ثقات مرسل ، يف إسناده حممد بن إسحاق ، صدوق مدلس ،وقد ع
 
 
 

          
 
 
 
 

                                                           
  ٧٨٢٥:    التقريب )١(
  ٢٦١٩:   التقريب )٢(

 



 
 كتاب الفضائل                                        - ٩٠ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وسلم

 كتاب الفضائل
 باب ما أعطى اهللا تعاىل حممدا 

حدثنا حممد بن فضيل، عن يزيد بن أيب زياد، عن عبد اهللا بن احلارث، -١١٦٨٥-)٤١(
 حىت إنا نسمع من قومك: عن عبد املطلب بن ربيعة، أن أناسا من األنصار قالوا للنيب 

أيها :(( قال رسول اهللا:  مثل خنلة نبتت يف كباء قالإمنا مثل حممد : يقول القائل منهم
أنا حممد بن عبد اهللا ابن عبد املطلب : (( ، فقال  رسول اهللا : ؟ قالوا))الناس من أنا 

أال إن اهللا خلق خلقه فجعلين من خري : ((قال فما مسعنا انتمى قبلها قط، مث : ، قال))
 قه، مث فرقهم فرقتني، فجعلين من خري الفرقتني، مث جعلهم قبائل فجعلين من خري قبيلة،خل

  .)) خريهم بيتا، وخريهم نفساًبيوتا، فجعلين من خريهم بيتا فأنا مث جعلهم

 .زائد على الكتب الستة من حديث عبد املطلب بن ربيعة رضي اهللا عنه  : نوع الزيادة
  :              رجال السند 
 .  هو ابن غزوان ، ثقة ،تقدم :  حممد بن فضيل
هو اهلامشي والء، الكويف، ضعيف، كرب فتغري وصار يتلقن، وكان شيعيا، من اخلامسة، : يزيد بن أيب زياد

 .                                   )١(أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له الباقون، مات سنة ست وثالثني ومائة 
هو ابن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي ، أبو حممد املدين ، أمري البصرة،  :  بن احلارثعبد اهللا

امجعوا على ثقته، أخرج له اجلماعة  مات سنة تسع : له رؤية، وألبيه وجده صحبة، قال ابن عبد الرب
 .   )٢(أربع ومثانني : وسبعني، ويقال 

 التخريج      
 . )٣(ن حسني بن حممد عن يزيد بن عطاء عن يزيد بن أيب زياد، مثله   أخرجه أمحد يف املسند ع

                                                           
 ٧٧١٧:    التقريب  )١(
 ٣٢٦:   املصدر السابق  )٢(
 )١٦٦–٤/١٦٥( املسند  )٣(



 
 كتاب الفضائل                                        - ٩١ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

………………………………………………………………… 
 .)١(والبيهقي يف دالئل النبوة  

 .                       )٢(رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح  : قال اهليثمي
إن قريشاً جلسوا، ! رسول اهللايا : قلت:  رضي اهللا عنه، قالحديث العباس بن عبد املطلبويشهد له 

خلق  إن اهللا(( : فتذاكروا أحسام بينهم ، فجعلوا مثَلَك كمثل خنلة يف كبوة من األرض ، فقال النيب 
 .    )٣(هذا حديث حسن : أخرجه الترمذي ، وقال . احلديث)) اخللق فجعلين من خريهم 

  فكأنه مسع شيئاً ، فقام النيب     اهللا جاء العباس إىل رسول:  أيب وداعة، قال وحديث املطلب بن
أنا حممد بن عبد اهللا : (( أنت رسول اهللا عليك السالم، قال : ؟ فقالوا  )) من أنا: (( على املنرب ، فقال 

: ، احلديث ، أخرجه الترمذي ، وقال  )) بن عبد املطلب، إن اهللا خلق اخللق ، فجعلين يف خريهم فرقة
يب ، وقد روي عن سفيان الثوري ، عن يزيد بن أيب زياد حنو حديث هذا حديث حسن صحيح غر

 . )٤(إمساعيل بن أيب خالد ، عن يزيد بن أيب زياد ، عن عبد اهللا بن احلارث ، عن العباس بن عبد املطلب 
  مثل خنلة يف كبوة   إن مثل حممد: أن قريشا قالت : وحديث ابن الزبري 

 .               )٥(اد حسن رواه البزار بإسن : قال اهليثمي
  :                                احلكم على احلديث

يزيد بن أيب زياد ، ضعيف ، إال أنه من الطبقة الثانية من رجال مسلم ، ويتقوى :إسناده ضعيف ،فيه 
 .بالشواهد ، فيصري حسنا لغريه 

   

                                                           
  ) ١٣٢– ١٣١ / ١( نبوة     دالئل ال)١(
  )٢١٦ / ٨(   جممع الزوائد )٢(
  )٣٦٠٧: (   ، رقم    أبواب املناقب ، باب ما جاء يف فضل النيب)٣(
  )٣٦٠٨: (   املصدر السابق ، رقم )٤(
  )٢١٦ / ٨(   جممع الزوائد  )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ٩٢ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

قال رسـول اهللا    : ه، قال  حدثنا حامت بن إمساعيل ، عن جعفر ، عن أبي          -١١٦٨٧-)٤٢(
  )) :                    إمنا خرجت من نكاح ، مل أخرج من سفاح من لـدن آدم ، مل يـصبين سـفاح

 )) .اجلاهلية 
 . كله زائد على الكتب السنة :نوع الزيادة 

 :     رجال السند

م، هو املدين أبو إمساعيل احلارثي والء، أصله من الكوفة ، صحيح الكتاب، صدوق  : حامت بن إمساعيل
 . )١(من الثامنة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة ست أو سبع ومثانني ومائة 

 هو ابن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي أبو عبد اهللا املعروف بالـصادق،                    : جعفر
 صدوق فقيه إمام، من السادسة، أخرج له البخاري يف األدب وأخرج له الباقون، مات سنة مثان وأربعني                

 .                  )٢(ومائة 
هو حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو جعفر الباقر ، ثقة فاضل ، من الرابعة ،  : أبوه

 .                      )٣(أخرج له اجلماعة مات سنة بضع عشرة ومائة 
 :     التخريج 

عن ] ١٢٨: التوبة [كمَ رسولٌ من أنفِسكُم لقد جاء : أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه عند قوله تعاىل
 . )٤(ابن عيينة عن جعفر بن حممد 

  . )٥(أخربنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي عن جعفر بن حممد عن أبيه،حنوه : وأخرجه ابن سعد قال
نا حممد بن جعفر بن حممد بن علي بن : وأخرجه الطرباين،  بسنده عن حممد بن أيب عمر العدين قال

خرجت من نكاح، ( : (قال  أشهد على أيب حلدثين عن أبيه عن جده عن علي أن النيب :  قالحسني
  )) . ومل أخرج من سفاح من لدن آدم إىل أن ولدين أيب وأمي

  . )٦(مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جعفر بن حممد إال حممد بن أيب عمر  : قال الطرباين

                                                           
 ٩٩٤:    التقريب )١(
 ٩٥٠:   املصدر السابق )٢(
 ٦١٥١:   املصدر السابق )٣(
  )١٥٧ / ١(   تفسري عبد الرزاق  )٤(
  )٦١ – ٦٠ / ١(   الطبقات الكربى )٥(
 )٤٧٢٨: ( املعجم األوسط ، رقم )٦(



 
 كتاب الفضائل                                        - ٩٣ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

………………………………………………………………… 
حممد بن جعفر بن حممد بن علي، صحح له احلاكم يف املستدرك، وقد تكلم فيه، : وفيه  : يثميقال اهل

   .       )١(وبقية رجاله ثقات 

وحممد بن جعفر هذا ورد يف سند الطرباين ، وتابعه حامت بن إمساعيل عند املصنف ، وابن عيينة  : أقول
 . م رووه معضال عند عبد الرزاق ، وأبو ضمرة عند ابن سعد ، إال أ

 :      احلكم على احلديث 
حممد بن جعفر بن حممد بن : معضل، ورجاله رجال الصحيح ، وجاء متصال عند الطرباين ، لكن فيه 

 . علي بن حسني فمتكلم فيه 
 

 حدثنا حممد بن فضيل، عن يزيد بن أيب زياد، عن جماهد ومقـسم،              –١١٦٨٩ –) ٤٣(
بعثـت إىل األمحـر     _  وال أقوله فخـرا      –أعطيت مخسا    : (( عن ابن عباس عن النيب      

واألسود ، وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا ، وأحل يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلـي ،                 
 يوم  ونصرت بالرعب ، فهو يسري أمامي مسرية شهر ، وأعطيت الشفاعة فأخرا ألميت إيل             

 ) .   )باهللا شيئا القيامة ، وهي نائلة إن شاء اهللا من ال يشرك 
  . إنه زائد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال جماهداً ومقسماً 

 أبو احلجاج املخزومي والء ، املكي ، ثقة ، إمام يف - بفتح اجليم وسكون املوحدة–هو ابن جرب :جماهد 
 أو اثنني أو ثالث أو أربع ومائة ، وله ثالث ومثانون –إحدى التفسري ويف العلم ، من الثالثة ، مات سنة 

 .)٢(، أخرج له اجلماعة 
أبو - بفتح النون وبدال–جندة:  ويقال-بضم املوحدة وسكون اجليم-بكسر أوله، ابن جبرة  : مقسم

ابعة، موىل ابن عباس للزومه له، صدوق، وكان يرسل، من الر: القاسم ، موىل عبد اهللا بن احلارث، ويقال
                    .              )٣(أخرج له اجلماعة إال مسلما، وله يف البخاري حديث واحد، مات سنة إحدى ومائة 

                                                           
  )٢١٧ / ٨(  جممع الزوائد  )١(
 ٦٤٨١:   التقريب  )٢(
 ٦٨٧٣:   املصدر السابق  )٣(



 
 كتاب الفضائل                                        - ٩٤ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

………………………………………………………………… 
 :     التخريج 

أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد الصمد، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن 
 .  )١(س مبعناه عبا

وأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده إىل حصني بن منري ثنا ابن أيب ليلي عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس 
حدثين أيب عن أبيه : حدثنا سلمة بن  إبراهيم بن حييي بن سلمة بن كهيل قال : و يف السند الثاين . حنوه 

 . بن سلمة بن كهيل متروك وحيىي .  )٢(عن جده عن جماهد عن ابن عباس حنوه  
حدثنا حممد ، ثنا عبيد اهللا عن سامل أيب محاد ، عن السدي عن عكرمة : وأخرجه البزار يف مسنده قال 

  .       )٣(عن ابن عباس حنوه 
رواه أمحد والبزار والطرباين بنحوه ، ورجال أمحد رجال الصحيح إال يزيد بن أيب زياد وهو  : قال اهليثمي

 .)٤(رواه البزار ، وفيه من مل أعرفهم : وقال يف لفظ البزار  .  حسن احلديث
أعطيت مخسا مل يعطهن أحد : ((  قال    حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيبويشهد له

نصرت بالرعب مسرية شهر ، وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ، فأميا رجل من أميت : قبلي 
وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث أدركته الصالة فليصل ، 

 .   )٥()) إيل قومه خاصة ، وبعثت إىل الناس عامة 
 :     احلكم على احلديث 

يزيد بن أيب زياد،  ضعيف كما مر بنا إال أنه من رجال مسلم، وجمموع طرقه : إسناده ضعيف ، فيه 
 . ه شاهدا يف الصحيحني من حديث جابر، فاحلديث حسن لغريه بطرقهتقوي بعضها بعضا وخاصة أن ل

                                                           
  )٣٠١/ ١(   املسند  )١(
  )١١٠٨٥-١١٠٤٧(    املعجم الكبري  )٢(
  )١٤٧-١٤٦( ستار    كشف األ)٣(
 ٨/٢٥٨(  جممع الزوائد )٤(
األرض  جعلت يل((    ، ويف الصالة ، باب قول النيب) ٣٣٥ (٠:   أخرجه البخاري يف التيمم ، يف أوله ، رقم )٥(

  ) ٥٢١: ( ، ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة ، رقم  ) ٤٣٨:  ( ، رقم )) مسجداً وطهوراً



 
 كتاب الفضائل                                        - ٩٥ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 حدثنا عبيد اهللا بن موسى ،  أخربنا إسرائيل، عن أيب إسحاق ، عـن                -١١٦٩١-)٤٤(
أعطيت مخسا مل يعطهن نيب : ((  قال رسول اهللا: أيب بردة بن أيب موسى ، عن أبيه ، قال 

لرعب مسرية شـهر ، وجعلـت يل األرض         قبلي بعثت إىل األمحر واألسود ، ونصرت با       
طهورا ومسجدا وأحلت يل الغنائم ومل حتل لنيب قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، فإنه ليس مـن    

باهللا نيب إال وقد سأل شفاعته ، وإين أخرت شفاعيت مث جعلتها ملن مات من أميت ال يشرك                  
 ))   .شيئا 

  .   عنه إنه زائد من حديث أيب موسى رضي اهللا:نوع الزيادة 

 :      رجال السند
 .وفيهم أبو إسحاق السبيعي ، مدلس ، وقد عنعن  .  تقدمت ترامجهم مجيعا فيما مضى 

 :     التخريج 

 مرسال  وبسنده عن أيب بردة عن النيب. أخرجه أمحد يف مسنده من حسني بن حممد عن إسرائيل حنوه 
)١(. 

ومل أجده يف املعجم  [.)٢(، ورجاله رجال الصحيح رواه أمحد متصال ومرسال والطرباين: قال اهليثمي
 ] الكبري

 :     احلكم على احلديث

 . حسن لغريه ، ألن فيه أبا إسحاق مدلس وقد عنعن  لكن يتقوى حبديث جابر وغريه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 )٤/٤١٦(  املسند  )١(
 )٨/٢٥٨(  جممع الزوائد  )٢(



 
 كتاب الفضائل                                        - ٩٦ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 حدثنا حييي بن أيب بكي ر،  عن زهري بن حممد، عن عبد اهللا بن حممد                 -١١٦٩٣-)٤٥(
قـال  :  انه مسع علي بن أيب طالب يقـول          -ابن احلنفية   -د بن علي    ابن عقيل ،  عن حمم     

: أعطيت ما مل يعط أحد من األنبياء ،  قلنا يا رسول اهللا ما هـو؟ قـال                 : ((رسول اهللا   
نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح األرض، ومسيت أمحد ،  وجعـل يل التـراب طهـورا،                

 )) .  وجعلت أميت خري األمم 
 .    ئد من حديث علي رضي اهللا عنهإنه زا : نوع الزيادة

 :      رجال  السند 
هو الكرماين ، كويف األصل، نزيل بغداد، ثقة ، أخرج له اجلماعة، مات سنة مثان أو  : حيىي بن أيب بكري

          .                                          )١(نسر ، بفتح النون وسكون  املهملة : واسم أيب بكري. تسع ومائتني 
هو التميمي أبو املنذر اخلراساين، سكن الشام مث احلجاز، رواية أهل الشام عنه غري  : زهري بن حممد

 .ا الذي يروي عنه الشاميون آخر كأن زهري: مستقيمة فضعف بسببها ، قال البخاري عن أمحد 
من السابعة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة اثنتني . حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه  : وقال أبو حامت
 .  )٢(وستني ومائة 

هو ابن أيب طالب اهلامشي، أبو حممد املدين، أمه زينب بنت علي، صدوق ، : عبد اهللا بن حممد بن عقيل
تغري بأخرة ، من الرابعة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له أبو : يف حديثه لني ، ويقال

 . )٣(داود والترمذي وابن ماجه ، مات بعد األربعني ومائة 
هو ابن احلنفية ، أبو القاسم املدين ، ثقة عامل من الثانية ، أخرج له اجلماعة ، مات بعد : حممد بن علي

                        )٤(الثمانني 
 :التخريج 

 .)٥(أخرجه أمحد يف مسنده ، عن عبد الرمحن بن مهدي عن زهري مثله 
 

                                                           
  ٧٥١٦:    التقريب )١(
   ٢٠٤٩:   املصدر السابق  )٢(
  ٣٥٩٢:    املصدر السابق  )٣(
 ٦١٥٧:    املصدر السابق  )٤(
 )   ١/٩٨(  املسند  )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ٩٧ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

………………………………………………………………… .. 
صدوق : عبد اهللا بن حممد بن عقيل وهو سيء احلفظ، قال الترمدي :  رواه أمحد، وفيه :قال اهليثمي 

كان : إمساعيل يعين البخاري ، يقول وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، ومسعت حممد بن 
فاحلديث حسن ، واهللا : أمحد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم واحلميدي حيتجون حبديث ابن عقيل ، قلت 

 .)١(أعلم 
 .ابن عقيل ختتلف عنه األسانيد : ضعيف يف كل أمره ، وقال أبو زرعة : قال ابن معني عنه 
 .   )٢( وال ممن حيتج حبديثه ، يكتب حديثه لني احلديث ليس بالقوي ، : وقال أبو حامت

 :      احلكم على احلديث 
حسن لغريه ، فيه عبد اهللا بن حممد بن عقيل لني احلديث لكن يتقوى باألحاديث األخرى اليت سبقت يف 

 .الباب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٢٦٠/ ١(  جممع الزوائد )١(
 ).٥/١٥٤(  اجلرح   )٢(



 
 كتاب الفضائل                                        - ٩٨ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 حدثنا ابن فضيل، عن أيب مالك األشجعي، عن ربعي، عن حذيفـة،             -١١٦٩٥-)٤٦ (
فضلنا على الناس بثالث، جعلـت صـفوفنا كـصفوف          : ((  ال رسول اهللا      ق: قال  

املالئكة ، وجعلت األرض كلها مسجداً، وجعلت لنا تربتها إذا مل جند املاء طهوراً، وأوتيت        
 قبلي وال   هذه اآليات من بيت كنـز حتت العرش من آخر سورة البقرة مل يعط منهن أحد              

 )) .يعطينه أحد بعدي 
 .  اخل ))  وأوتيت هذه اآليات من بيت كنـز حتت العرش : ((  من قوله : نوع الزيادة

 :           رجال السند 
 .هو حممد بن فضيل بن غزوان ، ثقة ، تقدم : ابن فضيل 

 .  هو سعد بن طارق ، ثقة ، تقدم : أبو مالك األشجعي 
ن الثانية، أخرج له اجلماعة  مات هو ابن حراش أبو مرمي الكويف العبسي ، ثقة عابد، خمضرم، م: ربعي

 . غري ذلك : سنة مائة، وقيل
.                                    )١(بكسر احلاء املهملة وآخره معجمة : وحراش. بكسر أوله وسكون املوحدة: ربعي 

   :                        التخريج 
 . )٢(مسلم يف صحيحه ، عن املصنف عن ابن فضيل مثله أخرج املقطع األول من احلديث 

 . )٣(وأخرج كله أمحد يف مسنده 
 .)٤(والنسائي يف الكربى ، من طريق أيب مالك األشجعي 

 : احلكم على احلديث 
 .إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح 

  
 
 

                                                           
  ١٨٧٩:   التقريب )١(
 ) ٥٢٢: (  كتاب املساجد ، رقم )٢(
  )٣٨٣ / ٥(   املسند )٣(
  )٨٠٢٢:  رقم ٥ / ٥(   السنن الكربى  )٤(



 
 كتاب الفضائل                                        - ٩٩ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

عـن   حدثنا مالك بن إمساعيل، عن مندل، عن األعمش، عن جماهد،            -١١٦٩٦ -)٤٧(
 فوجدتـه يـصلي،       خرجت يف طلب رسـول اهللا     : عبيد بن عمري، عن أيب ذر قال        

أوتيت الليلة مخسا مل يؤن نيب قبلي ، نـصرت بالرعـب            : (( فانتظرته حىت صلى  فقال      
فريعب العدو من مسرية شهر ، وأرسلت إىل األمحر واألسود ، وجعلت يل األرض طهوراً               

 فهـي   سل تعطه فاختبأا ،   : حتل ألحد كان قبلي، وقيل    ومسجداً، وأحلت يل الغنائم ومل      
  )) .نائلة منكم من مل يشرك باهللا 

وجعلت يل األرض مسجدا  : (( إنه زائد من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه إال قوله: نوع الزيادة 
       )) .وطهورا

 :      رجال السند 
محاد بن أيب سليمان ، ثقة متقن صحيح  هو النهدي أبو غسان الكويف ، سبط :مالك بن إمساعيل 

 .     )١(الكتاب عابد ، من صغار التاسعة ، أخرج له اجلماعة ، مات سنة سبع عشرة ومائة 
 أبو عبد اهللا - بفتح املهملة والنون مث زاي-مثلث امليم ساكن الثاين، هو ابن علي العنـزي  : مندل

ن السابعة ولد سنة ثالث ومائة ، ومات سنة سبع امسه عمرو ، ومندل لقب ، ضعيف ،م: الكويف، يقال
 .         )٢(أو مثان وستني ومائة ، أخرج له أبو داود وابن ماجه 

 .أما األعمش وجماهد فتقدما ،ومها ثقتان 
 قاله مسلم، وعده غريه ،  هو ابن قتادة الليثي، أبو عاصم املكي ، ولد على عهد النيب :عبيد بن عمري 
ني، وكان قاص أهل مكة، جممع على ثقته، مات قبل ابن عمر ، ومات ابن عمر سنة ثالث يف كبار التابع

 .       )٤(  رأى النيب : ذكر احلافظ عن البخاري أنه قال. )٣(وسبعني ، أخرج له اجلماعة 
      

                                                           
 ٦٤٢٤:    التقريب )١(
  ٦٨٨٣:     املصدر السابق )٢(
  )٤٣٨٥:     املصدر السابق )٣(
  )٧٨ / ٣(   اإلصابة  ، القسم الثاين ، )٤(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٠٠ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

………………………………………………………………… 
  :     التخريج

 عن األعمش عن جماهد عن عبيد بن عمري عن أيب ذر أخرجه أبو داود عن عثمان بن أيب شيبة عن جرير
 .)١( )) وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا: ((   قوله 

ثنا : ثنا شعبة ، عن واصل، قال ز : وأخرجه أمحد يف مسنده قال ثنا حممد بن جعفر وز وحجاج قالوا 
أعطيت مخسا مل يعطهن : (( قال واصل األحدب، وقال حجاج مسعت جماهدا، عن أيب ذر، عن النيب 

 . )٢(حنوه  ))  أحد قبلي
 .  )٣(عند أيب داود طرف منه ، رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح : قلت  : قال اهليثمي

وأخرجه أبو نعيم بسنده عن إسحاق بن إبراهيم أخربنا جرير عن األعمش عن جماهد عن عبيد بن عمري 
      . طلبت رسول اهللا ليال ، مثله: عن أيب ذر قال 
ثابت مشهور ، متفق عليه من حديث يزيد الفقري   منت هذا احلديث يف خصائص النيب : قال أبو نعيم

عن جابر بن عبد اهللا وغريه ، وحديث عبيد بن عمري عن أيب ذر خمتلف يف سنده فمنهم من يرويه عن 
جماهد وأيب ذر عن األعمش عن جماهد عن أيب ذر من دون ذكر عبيد ، وتفرد جرير بإدخال عبيد بني 

 .)٤(األعمش 
مل يتفرد جرير بإدخال عبيد بني جماهد وبني أيب ذر ، بل تابعه مندل وإن كان فيه لني إال أنه  : قلت

 .  يصلح للمتابعة ، وجرير ثقة وإن كان شعبة أوثق منه 
عمري عن أيب أما اختالفهم يف رواية احلديث، هل هي عن جماهد عن أيب ذر أم هي عن جماهد عن عبيد بن 
 .ذر فيحتمل أنه روى بالوجهني ، فمجاهد يروي عن أيب ذر مباشرة، ويروي عنه بالواسطة

    .         )٥(رواه البزار بإسنادين حسنني  : قال اهليثمي
                :     احلكم على احلديث 

 .ب مندل ، ضعيف ، ويتقوى مبتابعة جرير له وبأحاديث البا: حسن لغريه ، فيه 

 
                                                           

  )٤٨٩: (  كتاب الصالة ، باب يف املواضع اليت ال جتوز فيها الصالة ، رقم )١(
 )١٦٢-٥/١٦١(  املسند  )٢(
 )٨/١٥٩(  جممع الزوائد  )٣(
  )٢٧٧ / ٣(  احللية  )٤(
  )٣٧١ / ١٠(   جممع الزوائد   )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٠١ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 حدثنا أبو خالد األمحر ، عن حيىي بن سعيد ، عن حممد بن حيىي بـن                 -١١٧٠٢ –)٤٨(
 نعـم، : (( إن لك حوضا؟ قال   ! يا رسول اهللا  : قلت: حبان ، عن خولة بنت حكيم، قالت      

 ))  .وأحب من ورده إيلّ قومك 
 .  كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .هو سليمان بن حيان األزدي الكويف ، صدوق خيطئ ، تقدم مرارا  : د األمحرأبو خال

 هو ابن قيس األنصاري املدين، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت من اخلامسة، مات سنة أربع :حييي بن سعيد
 .      )١(وأربعني ومائة أو بعدها ، أخرج له اجلماعة 

 .ثقة ، تقدم  : حممد بن حييي بن حيان
  :لتخريج     ا

 .  أخرجه أمحد يف مسنده والطرباين يف الكبري ، من طريق املصنف مثله
 . )٢(عن خولة بنت قيس : هكذا رواه أبو خالد ، وقال الناس  : قال الطرباين
  .               )٣(رواه أمحد والطرباين ، ورجاهلما رجال الصحيح  : قال اهليثمي

 :      احلكم على احلديث 
 .ه أبو خالد األمحر ،صدوق خيطئ ، إال إنه من رجال الصحيحني ، وبقية رجاله ثقات يف إسناد
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٧٥٥٩:    التقريب )١(
 )٢٤٢-٢٤/١٤(، املعجم الكبري  ) ٤١٠-٦/٩(  املسند  )٢(
  )٣٦١ / ١(   جممع الزوائد  )٣(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٠٢ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

حدثنا حامت بن إمساعيل، عن أنيس بن أيب حيىي، عن أبيه، عن أيب سعيد              -١١٧١١–)٤٩(
وهو عاصب رأسه خبرقة يف املرض الذي مات        –وحنن يف املسجد     خرج رسول اهللا    : قال

احلوض الساعة  إين لقائم على    ! والذي نفسي بيده  : ((نرب، فاتبعناه فقال  فيه ، فأهوى قبل امل    
 . (( 

 )) .إين لقائم على احلوض الساعة ! والذي نفسي بيده ((:  قوله: نوع الزيادة 
 :رجال السند       

 . صدوق يهم صحيح الكتاب ، وهو من رجال الصحيحني ، وتقدم : حامت بن إمساعيل
 هو األسلمي ، أخو حممد ، واسم أيب حيىي مسعان ، ثقة ، من السابعة ، أخرج له أبو  :أنيس بن أيب حيىي
 .            )١(وأنيس بالتصغري .  داود  والنسائي 

.                       )٢( هو أبو حيىي األسلمي والء املدين، ال بأس به، من الثالثة، أخرج له أصحاب السنن األربعة:أبوه
 :     التخريج 

 .)٣(أخرجه أمحد يف مسنده ، عن صفوان عن عيسى عن أنيس 
، ))إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار اآلخرة (( : مث قال : قال:  والدارمي يف سننه، وزادا 

مث : بأيب أنت وأمي نفديك بأموالنا وأنفسنا وأوالدنا ، قال: ن هلا أحد من القوم إال أبو بكر، فقالفلم يفط
 .)٤(.  عن املنرب فما رؤي عليه الساعة  هبط رسول اهللا 

 .)٥(وأصله يف الصحيحني عن بسر بن سعيد عن أيب سعيد بدون هذه الزيادة وعن ابن عباس 
 احلكم على احلديث      
ه حسن، فيه حامت بن إمساعيل صدوق يهم إال إنه من رجال الصحيحني، ويتقوى حبديث الصحيحني إسناد

  . 

                                                           
  ٥٦٨:    التقريب )١(
  ٢٦٣٣: سابق     املصدر ال)٢(
  )٣/٩١(  املسند  )٣(
 )٧٧: ( ، رقم   باب يف وفاة النيب  )٤(
، ومسلم يف الفضائل،  )٤٦٧(، ) ٤٦٦(  وأخرج  أصله البخاري يف الصالة باب اخلوخة واملمر يف املسجد، )٥(
)٢٣٨٢( 
 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٠٣ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن احلسن، عن –١١٧١٩ –)٥٠(
لريدن علي احلوض رجال ممن صحبين ورآين حىت إذا : (( قالأيب بكرة، أن رسول اهللا 
 بعدك إنك ال تدري ما أحدثوا: رب أصحايب، فليقالن: وين فألقولنرفعوا إيل اختلجوا د

.  ((   

 .إنه زائد من حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث رضي اهللا عنه : نوع الزيادة 
  :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات إال علي بن زيد فضعيف 
 :     التخريج 

  . ويف إسناده علي بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف . )١(أخرجه أمحد يف مسنده مثله 
 له ما أخرجه الشيخان من حديث عبد اهللا بن مسعود وأنس بن مالك وأيب هريرة وسهل بن سعد ويشهد

 .  )٢(وغريهم رضي اهللا عنهم 
 :     احلكم على احلديث 

 .ري حسنا لغريه علي بن زيد، لكن يتقوى بأحاديث الصحيحني وغريمها، فيص: إسناده ضعيف، فيه 
 :      الغريب 

 . )٣(جيتذبون ويقتطعون : من خلج خيلج ، جذب وغمز وانتزع ، خيتلجون : اختلجوا 
  

 
 
 

                                                           
  )٤٨ / ٥(    املسند  )١(
، وأخرجه مسلم يف ) ٦٥٨٧، ٦٥٨٣، ٦٥٨٢، ٦٥٧٦: (   أخرجه البخاري يف الرقائق ، باب يف احلوض، رقم )٢(

  )    ٢٣٠٤، ٢٣٠٢، ٢٢٩٧، ٢٢٩٠(الفضائل ، 
واتقوا فتنة ال تصينب  : وأخرج البخاري حديث ابن مسعود وسهل بن سعد قي الفنت، باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل

 )٧٠٥٠، ٧٠٤٩(رقم ]  ٢٥:األنفال[ ،   الذين ظلموا منكم خاصة
 ) . خلج (القاموس والنهاية ، مادة   انظر )٣(

 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٠٤ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 : حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أيب عثمان، عن سلمان، قال – ١١٧٢١ – )٥١(
 تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنني، مث تدنو من مجاجم الناس حىت تكـون قـاب        ((

قوسني، فيغرقون حىت يرشح العرق قامة يف األرض، مث يرتفع حىت يغرغر الرجـل، قـال                
أال ترون ما أنتم    : غرغر، فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض        : سلمان حىت يقول الرجل   

أنـت الـذي    ! يا أبانا : فيه، ائتوا أباكم آدم فليشفع لكم إىل ربكم فيأتون آدم ، فيقولون           
فخ فيك من روحه، وأسكنك جنته، قم فاشفع لنا إىل ربنا، فقد ترى ما              خلقك اهللا بيده ون   

ائتـوا  : إىل من تأمرنا؟ فيقول   : لست ولست بذاك، فأين الفعلة؟ فيقولون     : حنن فيه، فيقول  
أنت الذي جعلك اهللا شـاكرا،      ! يا نيب اهللا  : عبدا جعله اهللا شاكرا فيأتون نوحا، فيقولون      

لست هناك، ولـست بـذاك، فـأين        :  إىل ربك، فيقول   وقد ترى ما حنن فيه ، فاشفع لنا       
ائتوا خليل الرمحن إبراهيم، فيـأتون إبـراهيم،        : إىل من تأمرنا؟ فيقول   : الفعلة؟ فيقولون   

لست هنـاك   : قد ترى ما حنن فيه، فاشفع لنا إىل ربك، فيقول         ! يا خليل الرمحن  : فيقولون
ائتوا كلمة اهللا وروحه عيسى     : قولإىل من تأمرنا؟ في   : ولست بذاك، فأين الفعلة ؟ فيقولون     

قد ترى ما حنن فيه فاشفع إىل ربنا،        ! يا كلمة اهللا وروحه   : بن مرمي، فيأتون عيسى، فيقولون    
ائتوا عبدا  :إىل من تأمرنا؟ فيقول   : لست هناك ولست بذاك، فأين الفعلة؟ فيقولون        : فيقول

فيـأتون  _  هذا اليوم أمناء وحنن يف-فتح اهللا به وختم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر       
فتح اهللا بك وختم، وغفر لك      ! يا نيب اهللا  : فيقولون   ) هكذا مرتني (، فيأتون حممدا    حممدا

ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وجئت يف هذا اليوم آمنا، وقد ترى ما حنن فيه فاشفع لنا إىل                   
اجلنة، فيأخذ حبلقه يف    أنا صاحبكم، فيخرج من بني الناس حىت ينتهي إىل باب           : ربنا، فيقول 

فيفتح له  فيجيء    : حممدا، قال : من هذا ؟ فيقول     : الباب من ذهب، فيقرع الباب فيقال       
ارفع ! حىت يقوم بني يدي اهللا ، فيستأذن يف السجود، فيؤذن له، فيسجد، فينادى، يا حممد              

 فيفتح اهللا عليه من الثنـاء والتحميـد       : رأسك سل تعطه واشفع تشفع وادع جتب، قال       
أميت أمـيت، مث يـستأذن يف       ! رب: فيقول: والتمجيد ما مل يفتح ألحد من اخلالئق، قال         

السجود، فيؤذن له فيسجد، فيفتح اهللا عليه من الثناء والتحميد والتمجيد ما مل يفتح ألحد               
ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع، وادع جتب، فريفـع          ! من اخلالئق، وينادي يا حممد    
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فيشفع يف كل من كان     :  قال سلمان  –مرتني أو ثالثا    -أميت أميت   ! ربيا  : رأسه ، ويقول  
مثقال شعرية من إميان، أو مثقال حبة خردل من         يف قلبه مثقال حبة من حنطة من إميان، أو          

 )).    إميان، فذلكم املقام احملمود 
 . إنه زائد من حديث سلمان رضي اهللا عنه : نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 . ت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات تقدم

 :     التخريج 
 . )١(أخرجه الطرباين يف الكبري خمتصرا من طريق املصنف 

  .             )٢(رواه الطرباين ، ورجاله رجال الصحيح  :قال اهليثمي
 . )٣( له ما أخرجه الشيخان وغريمها من حديث أنس وأيب هريرة  حنوه ويشهد

  :      احلكم على احلديث 
 . موقوف له حكم الرفع ، وإسناده صحيح ، وجاء مرفوعا من روايات الصحيحني وغريمها 

 
 
 
 
 

                                                           
  )٦١١٧: (   املعجم الكبري ، رقم )١(
  )٣٧٢ / ١٠(   جممع الزوائد  )٢(
 :  أخرج البخاري حديث أنس يف التوحيد، باب كالم الرب تعاىل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم، رقم)٣(
، ويف الرقاق، باب صفة اجلنة )٧٤١٠: ( رقم،]٧٥:ص[ ،  ملا خلقت بيدي : ، وباب قول اهللا تعاىل) ٧٥١٠(

وأخرج البخاري حديث أيب هريرة يف األنبياء ، باب ) . ١٩٣: ( ، ومسلم يف اإلميان ، رقم )٦٥٦٥: (والنار ، رقم 
واختذ  : ، وباب قول اهللا تعاىل) ٣٣٤٠: (، رقم ] ٢٥:هود[ ،  ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه : قول اهللا عز وجل 

 ).١٩٤: (، ومسلم يف اإلميان، رقم )٣٣٦١: (، رقم ]١٢٥:النساء [ براهيم خليالاهللا إ
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 حدثنا مالك بن إمساعيل ، ثنا يعقوب بن عبد اهللا القمي ، عن حفص               -١١٧٢٤–)٥٢(
(( :  قال رسول اهللا    : ابن محيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بن اخلطاب، قال           

موا عن النار، وتغلبوين، تقامحون فيها تقاحم الفـراش واجلنـادب،           إين ممسك حبجزكم هل   
   ، وتردون علي معا أو أشتاتاًوأوشك  أن أرسل حجزكم وأفرط لكم عن أو على احلوض

 .إنه زائد من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 
  )٤٧: ح (تقدم عند . ة متقن صحيح الكتاب هو النهدي أبو غسان ، ثق : مالك بن إمساعيل

هو أبن سعد أبو احلسن األشعري صدوق يهم ، من الثامنة ، مات سنة أربع  : يعقوب بن عبد اهللا القمي
 . وسبعني ومائة ، أخرج له البخاري تعليقا ، وأخرج له أصحاب السنن األربعة 

 .)١(بضم القاف وتشديد امليم  : والقمي
 .  )٢( القمي ، أبو عبيد، ال بأس به، من السابعة، أخرج له ابن ماجه يف التفسري هو: حفص بن محيد

 هو موىل ابن عباس ، ثقة ثبت عامل ، مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، وال تثبت له بدعة ، من :عكرمة 
 . )٣(الثالثة ، مات سنة أربع ومائة ، أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج 
 حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وإمنا أخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن مل أجد من أخرجه من

  . )٤(عبد امللك بن سعيد بن جبري عن أبيه عن ابن عباس مبعناه 
قال رسول :  للمقطع األول ما أخرج الشيخان وغريمها من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال ويشهد

 كمثل رجل استوقد ناراً ، فجعلت الدواب والفراش يقعن إمنا مثلي ومثل أميت ((  :  اهللا
       .)٥()) …فيه ، فأنا آخذ حبجزكم 

                                                           
  ٧٨٢٢:    التقريب )١(
  )١٤٠٣:   املصدر السابق )٢(
 ) ٤٦٧٣:   املصدر السابق  )٣(
  )١٢٥٠٨:  (   املعجم الكبري ، رقم )٤(
-٢٢٨٤: (، ومسلم يف الفضائل ، رقم ) ٦٤٨٣: (  أخرجه البخاري يف الرقاق، باب االنتهاء عن املعاصي، رقم)٥(

٠ )٢٢٨٥ 
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   ………………………………………………………………… 
      احلكم على احلديث  

 .  إسناده حسن ، فيه يعقوب القمي وحفص بن محيد القمي ، لكن يتقوى بشواهده إىل صحيح لغريه 
                                                :                   الغريب 
 .            )١(احلجز ، موضع شد اإلزار ، ومفرده حجزة  : حجزكم

                  )٢(التقحم يف الشيء، هو االقتحام فيه ورمي النفس فيه من غري روية وتثبت : تقاحم الفراش واجلنادب
 . )٣(مجع فراشة ، وهي اليت افت يف السراج  : الفراش
 . )٤(مجع جندب وهي اجلراد  : اجلنادب
 .)٥(متفرقني  : أشتاتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )حجز : (  النهاية ، مادة )١(
 )قحم : (   املصدر السابق ، مادة )٢(
 ) مادة فرش (  القاموس  )٣(
 )جندب :  (  املصدر السابق ، مادة )٤(
 )شتت : (    النهاية ، مادة )٥(
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حدثنا عمر بن سعد أبو داود احلفري ، عن شريك ، عن الركني عن  –١١٧٢٥–)٥٣(
إين تارك فيكم اخللفتني : (( قال رسول اهللا : القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت، قال
 )) .  وإما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض من بعدي ، كتاب اهللا وعتريت ، أهل بييت ،

  .إنه زائد من حديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه : نوع الزيادة 
  :     رجال السند 

  . وشريك صدوق خيطئ كثريا. عمر بن سعد وشريك القاضي تقدما 
أبو الربيع الفزاري ، الكويف، ثقة، من –بفتح املهملة –بالتصغري ، هو ابن الربيع بن عميلة  : الركني

 .  )١(الرابعة، مات سنة إحدى وثالثني ومائة، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له الباقون
 .                )٢(أبو داود والنسائي هو العامري الكويف ، مقبول، من الثالثة، أخرج له  : القاسم بن حسان

  :     التخريج
 . )٣(أخرجه أمحد يف مسنده عن أيب أمحد الزبريي عن شريك اخل ، حنوه 

 .           )٤(رواه أمحد وإسناده جيد  : قال اهليثمي
 : احلكم على احلديث      

أحاديث الباب السابقة والالحقة إسناده ضعيف ، ألن فيه شريكا القاضي والقاسم بن حسان، ويتقوى ب
 .  فيصري  حسنا لغريه  

  
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ١٩٥٦:   التقريب )١(
  ٥٤٥٤:    املصدر السابق  )٢(
  )١٨٩/ ٥(  املسند  )٣(
  )١٦٣ / ٩(   جممع الزوائد  )٤(
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 بن أرقم، قال     حدثنا يعلى بن عبيد، عن أيب حيان، عن يزيد بن حيان، عن زيد             –١١٧٢٦ –) ٥٤(
ما أحاديث حتدث ا بلغتنا وترويها عن رسول        : بعث إيل عبيد اهللا بن زياد، فأتيته، فقال         : 

 رسول اهللا   قد حدثنا عنه  : ((  له ، وحتدث أن له حوضاً؟ فقال        ال نسمعها يف كتاب     اهللا  
 ووعدناه . (( 

 . إنه زائد من حديث زيد بن أرقم ذا السياق  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 . تقدم . هو أبو أمية الكويف ثقة  : يعلى بن عبيد
 ، من السادسة ، مات سنة مخس هو حيىي بن سعيد بن حيان التيمي الكويف ، ثقة عابد : أبو حيان

 . )١(مبهملة وحتتانية مشددة : وحيان . وأربعني ومائة ، أخرج له اجلماعة 
.                          )٢(هو التيمي الكويف ، ثقة ، من الرابعة ، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي  : يزيد بن حيان
 :     التخريج 

أن عبيد اهللا بن زياد شك يف احلوض ، وكانت فيه : أخرج عبد الرزاق يف مصنفه قصة هذا احلديث وهي 
إن عندك : فقال له عبيد اهللا بن يزيد األسلمى. أرأيتم احلوض الذي يذكر ما أراه شيئا : حرورية فقال

م ، فأرسل إىل عدد من الصحابة ومنهم زيد بن أرقم اخل  فأرسل إليهم فاسأهلرهطاً من أصحاب النيب 
)٣(. 

 : فنـزلنا منـزال فقال  كنا مع رسول اهللا:  قال لقوله هذا حديثه الذي رواه عن النيب ويشهد
كم كنتم يومئذ؟ قال سبعمائة أو : قيل له )) . ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي احلوض(( 

 .)٥(وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن أيب داود . )٤( داود، ورجاله ثقات رواه أبو. مثامنائة 
 :     احلكم على احلديث

 .إسناده صحيح 
 

                                                           
  ٧٥٥٥:    التقريب  )١(
  ٧٧٠٦:    املصدر السابق  )٢(
 )١١/٤٠٤(  املصنف )٣(
 )٤٧٤٦: (   كتاب السنة، باب احلوض  ، رقم )٤(
 )٣٩٧٢: ( صحيح سنن أيب داود  ، رقم )٥(
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حدثنا حممد بن بشر، ثنا زكريا، ثنا عطية العوىف، أن أبا سعيد اخلدري،             -١١٧٢٩-)٥٥(
لـشفاعة   كل نيب قد أعطي عطية فتنجزها، وإين اختبأت عطييت        : ((قالحدثه أن النيب    

  ))  .أميت

 .  إنه زائد من حديث أيب سعيد اخلدري  :  نوع الزيادة
  :      رجال السند
هو العبدي الكويف، أبو عبد اهللا، ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة ثالث ومائتني، أخرج : حممد بن بشر

 . )١(له اجلماعة 
 فريوز، اهلمداين الوادعي، أبو حيىي الكويف هبرية  بن ميمون بن:  ويقال–خالد–هو ابن أيب زائدة : زكريا

 . )٢(ثقة، وكان يدلس ، من السادسة، مات سنة سبع أو مثان أو تسع وأربعني ومائة ، أخرج له اجلماعة 
بفتح اجليم والدال –العويف اجلديل–بضم اجليم بعدها نون خفيفة –هو ابن سعد بن جنادة : عطية العويف

صدوق خيطئ كثريا، شيعي مدلس، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة أبو احلسن الكويف، –املهملة 
   .)٣(ومائة، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له أ صحاب السنن إال الترمذي  

 :      التخريج 
 . )٤(أخرجه أمحد يف مسنده ، وأبو يعلى يف مسنده والبزار يف مسنده 

 .      )٥(وأمحد ، وإسناده حسن لكثرة طرقه رواه البزار وأبو يعلى  : قال اهليثمي
لكل نيب دعوة ((:  قال ويشهد له ما أخرج الشيخان عن أيب هريرة وأنس رضي اهللا عنها عن النيب

 .)٦( ))مستجابة 
      

 

                                                           
   ٥٧٥٦:    التقريب  )١(
  ٢٠٢٢:   املصدر السابق  )٢(
  ٤٦١٢:   املصدر السابق )٣(
  )٣٤٥٨: ( ، كشف األستار ، رقم  )٢٩٣/ ٢(، مسند أيب يعلى  ) ٢٠/ ٣(  املسند )٤(
  )٦٧٣ / ١٠(  جممع الزوائد  )٥(
: معلقا، ومسلم يف اإلميان، رقم) ٦٣٠٤،٦٣٠٥: (  أخرجه البخاري يف الدعوات، باب لكل نيب دعوة مستجابة،رقم)٦(
)١٩٩،٢٠٠( 
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…………………………………………………………………… 
 :      احلكم على احلديث 

لكن صرح بالسماع ،وكذا زكريا بن أيب زائدة  إسناده ضعيف، فيه عطية العويف، كثري اخلطإ والتدليس، 
 .ويتقوى بالشواهد فيصري حسناً لغريه 

 :     الغريب 
 . )١(قضاها كأجنزها : انقضى وفين ، وجنز حاجته : جنز : ا فتنجزه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )جنز : (لقاموس احمليط ، مادة   ا)١(
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 حدثنا علي بن حفص، عن املسعودي، عن عاصم، عن أيب وائل قال             – ١١٧٣١ –) ٥٦(
أكـرم  إن اهللا اختذ إبراهيم خليال وإن صاحبكم خليل اهللا ، وإن حممدا             : (( عبد اهللا قال  : 

  .]٧٩:اإلسراء [،  )) عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودااخللق على اهللا ، مث قرأ 
  )) .وإن صاحبكم خليل اهللا((   إنه زائد من حديث عبد اهللا بن مسعود ، إال قوله  : نوع الزيادة
 : السند      رجال

                   .)١(هو املدائين، صدوق، من التاسعة، أخرج له مسلم و أبو داود والترمذي والنسائي : على بن حفص
عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود، صدوق ، اختلط قبل موته ،  : املسعودي
ببغداد فبعد االختالط ، ومن مسع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد، ومساع  أن من مسع منه : وضابطه 

مخس وستني ومائة ، : على بن حفص منه  بعد االختالط ، من السابعة ، مات سنة ستني ومائة ، وقيل
 .                        )٢(أخرج له البخاري تعليقا ، وأخرج له أصحاب السنن األربعة 

 ابن دلة ، األسدي والء ، الكويف ، أبو بكر املقرئ  –بنون وجيم –أيب النجود  هو ابن :عاصم 
صدوق له أوهام ، حجة يف القراءة ، وحديثه يف الصحيحني مقرون، من السادسة ، أخرج له اجلماعة، 

 . )٣(مات سنة مثان وعشرين ومائة 
 اجلماعة، مات يف خالفة عمر بن هو شقيق بن سلمة األسدي الكويف، ثقة خمضرم، أخرج له : أبو وائل

 . )٤(عبد العزيز وله مائة سنة 
 :     التخريج 

أخرجه الطرباين يف الكبري مرفوعا ، عن التستري ثنا حيىي احلماين ثنا قيس بن الربيع عن عاصم اخل ، وفيه 
 .)٥()) وإن حممدا أكرم اخللق على اهللا : (( بدل  )) وحممد سيد ولد آدم يوم القيامة(( : 

 .  فقط يف أثناء حديث  ))وإن صاحبكم خليل اهللا:  (( يف الصحيح منه : قلت  : قال اهليثمي
 .      )٦(حيىي احلماين ، وهو ضعيف : رواه الطرباين ، وفيه : قال 

                                                           
  ٤٧١٩:   التقريب )١(
  ٣٩١٩: ،  التقريب  ) ٢١٢– ٢١٠ / ٦( ، التهذيب   ) ٥٧٥-٥٧٤/ ٢(  امليزان   )٢(
  ٣٠٥٤:   التقريب )٣(
  ٢٨١٦:    املصدر السابق )٤(
  )١٠٢٥٦: (  املعجم الكبري ، رقم )٥(
  )٢٥٥ / ٨(   جممع الزوائد  )٦(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١١٣ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
لو كنـت  (( : قال  وأخرج مسلم والترمذي من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ، أن النيب    

 .)١()) متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال ، ولكنه أخي وصاحيب ، وقد اختذ اهللا صاحبكم خليال 
إين أبرأ إىل اهللا أن  : (( أنه قال  وأخرج مسلم من حديث جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه  عن النيب               

 .  )٢()) ذ إبراهيم خليال يكون يل منكم خليل ، وإن اهللا تعاىل قد اختذين خليال، كما اخت
ولو كنت متخذاً خليال    : (( قال   وأخرج الترمذي من حديث سعد بن املعلى رضي اهللا عنه عن النيب             

 وإن صاحبكم خليـل اهللا      – مرتني أو ثالثاً     –الختذت ابن أيب قحافة خليال ، ولكن ود وإخاٌء وإميانٌ           
 )٣()) . عز وجلّ 

 :      احلكم على احلديث 
قوف عند املصنف له حكم الرفع، وهو مرفوع عند الطرباين، ويف إسناده املسعودي، صدوق اختلط مو

 . قبل موته، ورواية علي بن حفص عنه بعد االختالط ،وروايته عن عاصم ضعيفة 
املسعودي ثقة ، وقد كان يغلط فيما يروي عن عاصم وسلمة واألعمش : قال ابن معني وابن املديين 

 .  )٤(ئ يف ذلك ، ويصحح له ما روى عن القاسم ومعن ، وشيوخه الكبار والصغار، خيط
                )٥(وتابعه قيس بن الربيع، وهو صدوق تغري ملا كرب، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به : قلت

 .واهللا أعلم . واحلديث صحيح يف اجلزء الذي يف الصحيح ، وحسن لغريه يف باقيه 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، والترمذي يف املناقب ، باب مناقب أيب بكر الصديق رضي اهللا ) ٢٣٨٣: (لم يف فضائل الصحابة، رقم   أخرجه مس)١(

 )٣٦٥٥: (عنه ، رقم 
  )٥٣٢: (   كتاب املساجد ، رقم )٢(
  ) ٣٦٥٩: (   كتاب املناقب ، باب مناقب أيب بكر رضي اهللا عنه ، رقم )٣(
  )٢٢٤ – ٢٢٣ / ١٧(   ذيب الكمال )٤(
  ٥٥٧٣:  انظر   التقريب    )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١١٤ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن حذيفة قال  –١١٧٣٤–)٥٧(
احلوض أبيض من اللنب، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب رحيا من املسك، : (( 

 )) .أبدا آنيته عدد جنوم السماء ، ما بني أيلة وصنعاء، من شرب منه مل يظمأ بعد ذلك 
من )) من شرب منه مل يظمأ بعد ذلك أبداً(: (، وقوله )عدن(بدل ) صنعاء: (قوله  : نوع الزيادة

 حديث حذيفة
 :     رجال السند 

 . تقدمت ترامجهم إال زرا 
هو ابن حبيش بن حباشة ، األسدي الكويف ، أبو مرمي ، ثقة جليل خمضرم ، مات سنة إحدى أو  : زر

 .           )١(اثنتني أو ثالث ومثانني ، أخرج له اجلماعة  
 :      التخريج 

 )) إن حوضي ألبعد من أيلة إىل عدن(( : أخرجه ابن ماجه من حديث حذيفة رضي اهللا عنه ، وفيه 
 .)٢()) من شرب منه مل يظمأ بعد ذلك أبدا ((: ، وليس فيه  ))إىل صنعاء((بدل 

ما بني طريف ((  : وأخرجه أمحد يف مسنده عن عفان عن محاد عن عاصم عن زر عن حذيفة أنه قال
  . )٣( )) كما بني أيلة ومضر حوض النيب 

 .)٤(وأخرجه الشيخان من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما 
 . )٥(ومسلم من حديث أيب ذر وجابر بن مسرة وغريمها 

 :     احلكم على احلديث 
 . صحيح لغريه بشواهده 

 

                                                           
  ٢٠٠٨:    التقريب  )١(
  )٤٣٠٢: (   كتاب الزهد ، باب ذكر احلوض،  رقم )٢(
  )٣٩٤ / ٥(  املسند )٣(
 : ، ومسلم يف الفضائل ، رقم )٦٥٨٠ ،٦٥٧٩: (  أخرجه البخاري يف الرقائق ، باب ذكر احلوض، رقم )٤(

 )٢٣٠٣ (  
  ) ٢٣٠٥،  ٢٣٠٠: (   كتاب الفضائل ، رقم )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١١٥ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن عاصم، عن زر، عن  حدثنا– ١١٧٣٨–) ٥٨( 
 )) . أنا حممد وأمحد واملقفى واحلاشر : (( فقالمر يب رسول اهللا : حذيفة قال 

 . إنه زائد من حديث حذيفة رضي اهللا عنه  : نوع الزيادة
  :      رجال السند

 . تقدمت ترامجهم مجيعا 
 :      التخريج 

 . )١(د والبزار حنوه أخرجه أمحد يف املسن
 . )٢(وأخرجه الترمذي يف الشمائل ، بسنده عن عاصم عن زر وأيب وائل عن حذيفة رضي اهللا عنه حنوه 

رواه أمحد والبزار ، ورجال أمحد رجال الصحيح غري عاصم بن دلة ، وهو ثقة ، وفيه : قال اهليثمي 
 .)٣(سوء حفظ 
  :      شواهده

  .)٤(ديث جبري بن مطعم رضي اهللا عنه  أخرج جمموعه الشيخان من ح
 .  )٥( ومسلم من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه 

: ، وقال  ))واملقفى(( وأخرجه الترمذي يف جامعه ، من حديث جبري بن مطعم رضي اهللا عنه، إال قوله 
 . )٦(ويف الباب عن حذيفة 
 : احلكم على احلديث 

 م بن أيب النجود ، صدوق ، وفيه سوء حفظعاص: صحيح لغريه بشواهده ، فيه 
 
 
 

                                                           
 )٢٣٧٩(، كشف  األستار   ) ٤٠٥ / ٥(  املسند  )١(
  )٣٦١: (  ، رقم   باب ما جاء يف أمساء رسول اهللا  )٢(
  ) ٢٨٤ / ٨(  جممع الزوائد   )٣(
، ويف التفسري ، تفسري سورة الصف ) ٣٥٣٢: ( ، رقم   أخرجه البخاري يف األنبياء ، باب ما جاء يف أمساء النيب  )٤(

  )٢٣٥٤: ( ، ومسلم يف الفضائل، رقم ) ٤٨٩٦: (م ، رق
  )٢٣٥٥: (   كتاب الفضائل ، رقم )٥(
 )٢٨٤: ( رقم  (  كتاب األدب ، باب ما جاء يف أمساء النيب  )٦(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١١٦ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

حممد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم       :  حدثنا عبد اهللا بن منري، قال      – ١١٧٤٢ -)٥٩(
 إىل حـرة بـين    خرج رسول اهللا    : عن علي بن عبد الرمحن، عن حذيفة بن اليمان، قال         

مث انصرف  معاوية واتبعت أثره حىت ظهر عليها، فصلى الضحى مثان ركعات طول فيهن،             
إين سألت اهللا فيها ثالثا ،      : اهللا ورسوله أعلم، قال   : طولت عليك؟ قلت  ! ياحذيفة: ((فقال

وسـألته أن   فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة، سألته أن ال يظهر على أميت غريها فأعطانيها،             
 )).  بينهم فمنعين اليهلكها بالسنني فأعطانيها ، وسألته أن ال جيعل بأسهم 

 .إنه زائد من حديث حذيفة رضي اهللا عنه  : ةنوع الزياد
  : رجال السند     

 . هو اهلمداين ، ثقة ، تقدم  : عبد اهللا بن منري 
  .هو املطليب ، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر ، تقدم  : حممد بن إسحاق
ه  هو ابن عباد بن حنيف األنصاري األوسي ، صدوق ، من اخلامسة، أخرج ل:حكيم بن حكيم 

 .               )١(وحنيف بالتصغري . أصحاب السنن األربعة 
يروي عن حذيفة بن اليمان ، روى عنه : هو ابن ربيعة بن احلارث ، قال ابن حبان :علي بن عبد الرمحن 

  .      )٢(حكيم بن حكيم 
 :      التخريج 

 . مل أجد من أخرجه ذا الوجه 
 .   )٣(وقاص، قريبا منه وأخرجه مسلم من حديث سعد بن أيب ال

 .                              )٤(وأخرج معىن املقطع األخري مسلم وأبو داود والترمذي  من حديث ثوبان 
 
 
 

                                                           
 ١٤٧١:   التقريب )١(
  )١٦٦/ ٥:  (   الثقات )٢(
 )٢٢١٦: (  كتاب الفت، رقم )٣(
، )٤٢٥٢: (، وأبو داود يف الفنت، باب ذكر الفنت ودالئلها، رقم)٢٨٨٩: (   أخرجه مسلم يف الفنت ، رقم )٤(

  ) ٢١٧٦: ( ثالثاً يف أمته ، رقم والترمذي يف الفنت ، باب ما جاء يف سؤال النيب  



 
 كتاب الفضائل                                        - ١١٧ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
وهـي  _ جاءنا عبد اهللا بن عمر يف بين معاوية      :وأخرجه مالك وأمحد من حديث جابر بن عتيك أنه قال           

نعـم  : من مسجدكم هذا؟ فقلت له      هل تدرون أين صلى رسول اهللا       :  فقال –ألنصار  قرية من قرى ا   
فأخربين ـن،   : نعم ، قال  : هل تدري ما الثالث اليت دعا ن فيه؟ فقلت        : وأشرت إىل ناحية منه ، فقال     

أسهم دعا بأن ال يظهر عليهم عدوا من غريهم، وال يهلكهم بالسنني فأعطيها ، ودعا أن ال جيعل ب                 : فقلت
  .   )١(صدقت : بينهم فمنعها، قال 

 :      احلكم على احلديث 
إسناده ضعيف ، جلهالة علي بن عبد الرمحن وعنعنة ابن إسحاق ، وهو مدلس ، لكن منت احلديث 

 .  صحيح يئه بالطرق الصحيحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٤٤ / ٥( ، وأمحد يف املسند  )٣٥: (  أخرجه مالك يف املوطأ ، كتاب القرآن، باب ما جاء يف الدعاء، رقم )١(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١١٨ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

عـن زر، عـن     ثنا محاد بن سلمة، عن عاصم،       :  حدثنا عفان، قال     – ١١٧٤٤–) ٦٠ (
منتهى يضع حافره عند  _ وهو دابة  أبيض طويل      –أيت بالرباق   ((  حذيفة، أن رسول اهللا   

 )) . املقدس فلم يزايل ظهره هو وجربيل حىت أتيا بيت: طرفه ، قال 
 . إنه زائد ذا السياق من حديث حذيفة رضي اهللا عنه  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .  ، وهم ثقات إال عاصما ، له أوهام تقدمت ترامجهم مجيعا 

 :      التخريج 
 . )١(أخرجه أمحد يف مسنده عن محاد بن سلمة ، مثله 

 : ، وفيه  )) وهو دابة أبيض طويل: ((وأخرجه الترمذي من حديث حذيفة رضي اهللا عنه دون قوله 
فلم يزايل ظهره هو  ((لبد)) فما زايال ظهر الرباق حىت رأيا اجلنة والنار ووعد اآلخرة أمجع (( 

 .)٢()) وجربيل حىت أتيا بيت املقدس 
 .   )٣( ما أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه مطوال ويشهد له

 :      احلكم على احلديث 
 . صحيح لغريه ، فيه عاصم بن أيب النجود ، صدوق له أوهام ، ويتقوى بالشاهد 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
  )٣٩٤ / ٥(    املسند  )١(
  )٣١٤٧: (   كتاب التفسري ، باب ومن  سورة بين إسرائيل ، رقم )٢(
  )٢٥٩: (   كتاب اإلميان ، رقم )٣(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١١٩ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

ملا : ي بن مسهر، عن الشيباين، عن عبد اهللا شداد، قال            حدثنا عل  – ١١٧٤٥ –) ٦١( 
:  أيت بدابة دون البغل وفوق احلمار، يضع حافره عند منتهى طرفه يقال له             أسري بالنيب     

مـا  : ما هذا؟ قالوا  ! يا هؤالء :  بعري للمشركني فنفرت، فقالوا    الرباق ، ومر رسول اهللا      
ملقدس ، فأيت بإنائني، يف واحـد مخـر ، ويف           نرى شيئا، ما هذه إال ريح ، حىت أتى بيت ا          

 .  )١(سار إىل مصر هديت ، وهديت أمتك ، مث : اآلخر لنب، فأخذ اللنب ، فقال له جربيل 
 .     إ نه زائد ذا السياق من حديث عبد اهللا بن شداد :نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
قة ، له غرائب بعد أن أضر ، من الثامنة ، مات هو القرشي الكويف ، قاضي املوصل ، ث : علي بن مسهر

 . )٢(بضم امليم سكون املهملة وكسر اهلاء  : مسهرو. سنة تسع ومثانني ومائة ، أخرج له اجلماعة 
 هو سليمان بن أيب سليمان ، أبو إسحاق الشيباين ، الكويف ، ثقة ، من اخلامسة ، مات يف :الشيباين 

 .)٣(له اجلماعة حدود األربعني ومائة ، أخرج 
 ، وذكره العجلي من هو ابن اهلاد الليثى ، أبو الوليد املدين ، ولد يف عهد النيب : عبد اهللا بن شداد 

: كبار التابعني الثقات ، وكان معدوداً يف الفقهاء ، مات بالكوفة مقتوال سنة إحدى ومثانني ، وقيل 
 .)٤(بعدها ، أخرج له اجلماعة 

 :     التخريج 
ثنا سليمان : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: حدثنا ابن أيب الشوارب، قال: ه الطربي يف تفسريه، قالأخرج

 .)٥()) هديت وهديت أمتك : (( الشيباين ، عن عبد اهللا بن شداد إىل قوله 
 .)٦(وذكره السيوطي يف الدر ، وعزاه إىل الطربي 

 :     احلكم على احلديث 

 . لعلي بن مسهر غرائب بعد أن أضر ، ولعل هذا من غرائبه مرسل، ورجاله ثقات، لكن 

                                                           
   هكذا يف املخطوط واملطبوع ، وهو من الغرائب )١(
  ٤٨٠٠:   التقريب  )٢(
  ٢٥٦٨:    املصدر الساق  )٣(
  ٣٣٨٢:    املصدر السابق  )٤(
 )١٣ / ١٥(   جامع البيان  )٥(
  ) ١٥٥ / ٤(   الدر املنثور  )٦(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٢٠ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

قـال ابـن    : ثنا عوف، عن زرارة بن أوىف، قال      :  حدثنا هوذة، قال   -١١٦٤٦–) ٦٢(
ملا كان ليلة أسري يب وأصبحت مبكة فظعـت بـأمري،            : ((  قال رسول اهللا  : عباس

 به أبو جهل، فجـاء      معتزال حزينا، فمر   ، فقعد رسول اهللا     ))وعرفت أن الناس مكذيب     
وما هـو؟   : ، قال ))نعم  : ((هل كان من شيء؟ قال    : حىت جلس إليه ، فقال له كاملستهزئ      

مث : ، قـال  ))إىل بيـت املقـدس    : (( إىل أين؟ قال    : ، قال ))إين أسري يب الليلة     : (( قال
، فلم يرد أن يكذبه خمافة أن جيحد احلديث إن دعـا            ))نعم  : ((أصبحت بني ظهرانينا؟ قال   

هيا يـا   : ، قال ))نعم  : (( أحتدث قومك ما حدثتين إن دعوم إليك؟ قال       : ومه إليه، قال  ق
فتنفضت االس، فجاءوا حىت جلسوا إليهما، فقـال        : معشر بين كعب بن لؤي هلم، قال      

إىل : ، قـالوا  ))إين أسري يب الليلة      : (( حدث قومك ما حدثتين ، قال رسول اهللا         : له
: ، قـال  ))نعم  : (( مث أصبحت بني ظهرانينا؟ قال    : ، قالوا )) املقدس إىل بيت : (( أين؟ قال 

أتستطيع أن تنعت لنا    : فبني مصفق وبني واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم، وقالوا          
:  ويف القوم من قد سافر إىل ذلك البلد ورأى املسجد، قال رسـول اهللا    : املسجد، قال 

وأنعت حىت التبس علي بعض النعـت، فجـيء   فذهبت أنعت هلم، فما زلت أنعت هلم      (( 
،  )١ (] إليه   حىت وضع دون دار عقيل، أو دار عقال، نعته وأنا أنظر          [باملسجد وأنا أنظر إليه     

  )) . أما النعت فواهللا قد أصاب : فقال القوم

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :             رجال السند 

 عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكرة الثقفي البكراوي، أبو األشهب البصري هو ابن خليفة بن : هوذة
 . األصم، نزيل بغداد ، صدوق، من التاسعة، مات سنة ست عشرة ومائتني، أخرج له ابن ماجه 

 . )٢(بفتح اهلاء ، وزيادة هاء يف آخره : وهوذة 
 
 

                                                           
 .  ما بني املعقوفتني من املخطوط ، وهو من املطبوع ساقط )١(
  ٧٣٢٧:   التقريب )٢(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٢١ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 …………………………………………………………………… 
 األعرايب العبدي البصري ، ثقة ، رمي بالقدر والتشيع ، من –فتح اجليم  ب–هو ابن أيب مجيلة  : عوف

 .  )١( وأربعني ومائة ،أخرج له اجلماعة –أو سبع –السادسة ، مات سنة ست 
أبو حاجب البصري ، – مبهملة وراء مفتوحتني مث معجمة -هو العامري احلرشي  : زرارة بن أوىف

.                       )٢(ت فجأة يف الصالة سنة ثالث وتسعني ، أخرج له اجلماعة قاضيها ، ثقة عابد ، من الثالثة ، ما
 :     التخريج 

أخرجه أمحد يف مسنده والبزار يف مسنده والنسائي يف الكربى والطرباين يف الكبري كلهم من طريق عوف 
 .)٣(األعرايب 

.                        )٤(ألوسط ، ورجال أمحد رجال الصحيح رواه أمحد والبزار والطرباين يف الكبري وا : قال اهليثمي
 :      احلكم على احلديث 

 . صحيح لغريه بطرقه 
 :      الغريب 
 .)٥(أي اشتد علي وهبته  : فظعت بأمري

 .)٦(األصل يف النفض احلركة   : فتنفضت االس
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٥٢١٥: التقريب  )١(
  ٢٠٠٩:   املصدر السابق    ٢(
: م الكبري ، رقم ، املعج) ١٢٨٥: (السنن الكربى ، رقم  )  ٥٦:  ( ، كشف األستار ، رقم ) ٣٠٩/ ١(   املسند )٣(
)١٢٧٨٢( 
  )٦٥ / ١(   جممع الزوائد )٤(
 )فظع (  النهاية ، مادة ،  )٥(
 ) نفض :  (   املصدر السابق ، مادة )٦(

 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٢٢ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

ثنا عطية، عن أيب سـعيد،      : الثنا زكريا، ق  :  حدثنا حممد بن بشر، قال     –١١٧٤٩–)٦٣(
فيـدخلون اجلنـة     )١ (]بيته  [إن من أميت من يشفع للرجل وألهل        : (( قال    أن النيب   
 )) .بشفاعته 
  ))وألهل بيته : ((قوله  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم مجيعا ، وفيهم عطية العويف ، صدوق خيطئ كثريا ويدلس 

  :     التخريج 
 .)٢(أخرجه أمحد يف مسنده من طريق عطية العويف حنوه 

 .)٣( )) وألهل بيته: (( والترمذي يف جامعه إال قوله 
 :      احلكم على احلديث 

 .عطية العويف ، كثري اخلطأ والتدليس وقد عنعن : ضعيف ، فيه 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ساقط من املخطوط [  ]    ما بني املعقوفتني  )١(
  )٦٣ / ٣(    املسند  )٢(
  )٤٤٠:  رقم ٦٢٧/ ٤(    كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء يف الشفاعة )٣(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٢٣ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

سلم ، عن عبد الـرمحن      ثنا موسى بن م   :  حدثنا عبد اهللا بن منري، قال      –١١٧٥٢–) ٦٤(
إن اهللا جتلى يل يف أحسن صورة، فـسألين فيمـا   : ((  قال رسول اهللا : ابن سابط قال 

سألين فوضع يده بني كتفي، فما      : ريب ال علم يل به، قال     : قلت: اختصم املأل األعلى، قال   
  )) .  عن شيء إال علمته

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
  : السند     رجال 

 .  هو اهلمداين ثقة ، تقدم  : عبد اهللا بن منري
موسى الصغري، ال بأس به ، من السابعة ، : هو أبو عيسى الطحان الكويف ، يقال له  : موسى بن مسلم

 .   )١(مات وهو ساجد ، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه 
ابن عبد اهللا ابن : ن سابط، وهو الصحيح، ويقال عبد الرمحن بن عبد اهللا ب: يقال : عبد الرمحن بن سابط

عبد الرمحن ، اجلمحي املكي ، ثقة كثري اإلرسال ، من الثالثة مات سنة مثاين عشرة ومائة ، أخرج له 
 . )٢(اجلماعة إال البخاري 

  :      التخريج
دمها عن خالد بن وأخرجه أمحد يف مسنده والدارمي يف سننه ، بسن. مل أقف على من أخرجه ذا الوجه 

 خرج عليهم ذات أن رسول اهللا    النيب اللجالج عن عبد الرمحن بن عايش عن بعض أصحاب 
 .  وهذا لفظ  أمحد .  )٣(غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه مبعناه 

 أما يف رواية الدارمي فبسنده عن خالد بن اللجالج، وسأله. )٤(رواه أمحد ، ورجاله ثقات  : قال اهليثمي
رأيت ريب (( :  يقول مسعت رسول اهللا: مسعت عبد الرمحن ابن عايش يقول : مكحول أن حيدثه قال 

وكذا اآلجري يف الشريعة بسنده عن عيسى بن يونس عن األوزاعي عن .  )٥(مبعناه  )) يف أحسن صورة
  . )٦(عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن عبد الرمحن بن عايش اخل 

                                                           
 ٧٠١٣:    التقريب )١(
  )٣٨٦٧:   املصدر السابق  )٢(
  )  ٣٧٨ / ٥(   املسند   )٣(
  )١٧٦/ ٧(  جممع الزوائد  )٤(
  )١٢٦ / ٢(   كتاب الرؤيا ، باب يف رؤية الرب تعاىل يف النوم  )٥(
  )١٠٤١: (  من الرؤية لربه عز وجل ، رقم     باب ما خص اهللا به النيب)٦(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٢٤ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
البخاري مسع : هو العامري أبو إبراهيم احلمصي ، صدوق فقيه ، من الثانية ، قال  : وخالد بن اللجالج

 .        )١(عمر وأباه ، أخطأ من عده يف الصحابة ، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي
 .له صحبة : هو احلمصي أو السكسكي، يقال–فبتحتانية ومعجمة –أما عبد الرمحن بن عايش

 . )٢( فقد أخطأ ، أخرج له الترمذي من قال يف روايته ؛مسعت النيب  : حامت قال أبو
ال تصح له صحبة ، ألن حديثه مضطرب ، رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن : قال ابن عبد الرب 

 فيه مسعت ومل يقل : قال.   مسعت رسول اهللا: خالد بن اللجالج عن عبد الرمحن بن عايش ، قال 
 غري الوليد بن مسلم، ورواه األوزاعي وصدقة بن خالد، عن ابن جابر عن خالد عن عبد الرمحن  النيب

وقد رواه ابن جابر أيضا عن أيب سالم هذا : قال .    ، ومل يقوال مسعت النيب بن عايش ، عن النيب 
كثري ، عن أيب سالم ممطور احلبشي، ورواه حيىي بن أيب : قال .    عن عبد الرمحن بن عايش عن النيب

وهذا هو الصحيح عندهم ،  : قال. عن عبد الرمحن بن عايش ، عن مالك بن خيامر عن معاذ بن جبل 
:   خمتلف يف صحبته ويف إسناد حديثه، روي عنه عن النيب: قال املزي .   )٣(قاله البخاري وغربه 

له حديث :  ، قال البخاريمن أصحاب النيب عنه عن رجل : ، وقيل))رأيت ريب يف أحسن صورة ((
 . )٤(واحد إال إم يضطربون فيه 

وأخرج الطرباين يف الكبري بسنده عن عبد اهللا بن إبراهيم بن احلسني بن علي بن احلسن عن أبيه عن جده 
  مشرق اللون فعرف السرور يف خرج علينا رسول اهللا: عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أيب رافع قال 

: يا حممد أتدري فيم خيتصم املأل األعلى ؟ فقلت: رأيت ريب يف أحسن صورة فقال يل (( : وجهه فقال
  .اخل)) يف الكفارات 
  . )٥(عبد اهللا بن إبراهيم بن احلسني ومل أر من ترمجهما: رواه الطرباين يف الكبري، وفيه  : قال اهليثمي

 :     احلكم على احلديث 
 .بأس به ، ويتقوى حبديث عبد الرمحن بن عايش وأيب رافع مرسل ، وإسناده ال 

                                                           
 ١٦٧٢: ، التقريب  ) ١٧٠ / ٣( لتاريخ الكبري   ا)١(
 ٣٩١١:   التقريب )٢(
  )٨٣٨ / ٢(   االستيعاب  )٣(
  )٢٠٢ / ١٧(   ذيب الكمال )٤(
 )١/٣٢٧(  جممع الزوائد )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٢٥ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 حدثنا حامت بن إمساعيل عن أنيس بن أيب حيىي عن إسحاق بن سامل عن               -١١٧٥٧-)٦٥(
 يعـين   –))ادع يل أصـحابك     : (( يوما فقال     خرج علي رسول اهللا   : أيب هريرة قال    

 فجئنا باب رسـول      فجعلت أتبعهم رجال رجال أوقظهم حىت مجعتهم ،        –أصحاب الصفة   
ووضعت بني أيدينا صحفة فيها صنيع قدر مـدي         : فاستأذنا، فأذن لنا،قال أبو هريرة     اهللا  

، فأكلنا ما شئنا    ))خذوا بسم اهللا    : (( يده عليها فقال       فوضع رسول اهللا  : شعري ، قال    
 ما! والذي نفس حممد بيده   : ((حني وضعت الصحفة      مث رفعنا أيدينا، فقال رسول اهللا     

حني فرغتم؟  قدر كم كانت    : ، فقيل أليب هريرة   ))أمسى يف آل حممد طعام غري شيء ترونه         
  .األصابع مثلها حني وضعت إال أن فيها أثر : قال 

 .كله زائد على الكتب السنة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 
 تقدم : حامت بن إمساعيل 

 تقدم : أنيس بن أيب حييي 
 .                )١(وىل بين نوفل بن عدي ، جمهول احلال من السادسة ، أخرج له أبو داود هو م : إسحاق بن سامل
 :     التخريج 

 )٢(حدثين حممد بن خوط عن إسحاق مثله : أخرجه ابن سعد عن شيخه حممد بن عمر الواقدي قال
 .   )٣(السبعني إىل الثمانني كنا ما بني : والطرباين يف األوسط بسنده عن حامت بن إمساعيل، حنوه، وزاد فيه

 . )٤(رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله ثقات : قال اهليثمي
 . وما أدري ما يفعل بإسحاق الذي قال عنه النقاد إنه جمهول ؟ فاحلديث يدور عليه :أقول

 :      احلكم على احلديث 
 . ضعيف جلهالة إسحاق بن سامل 

 
                                                           

   ٣٥٤:    التقريب )١(
  )٢٥٦/ ١(   الطبقات الكربى  )٢(
  )٢٩٠٧: (   املعجم األوسط ، رقم )٣(
  ) ٣٠٨/ ٨(   جممع الزوائد )٤(

 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٢٦ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

جلح، عن ذيال بن حرملة، عن جابر بن عبـد           حدثنا ابن منري، عن األ     –١١٧٦٨–)٦٦(
من سفر حىت إذا دفعنا إىل حائط من حيطان بين النجار            أقبلنا مع رسول اهللا     : اهللا  قال  

  فجاء الـنيب  :  ال يدخل أحد احلائط إال شد عليه، قال        –يعين هائجا –إذا فيه مجل قطم     
 برك بني يديـه ، فقـال        حىت أتى احلائط فدعا البعري، فجاء واضعا مشفره يف األرض حىت          

ليس إنه  : هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إىل أصحابه، مث التفت إىل الناس فقال           : (( النيب  
    )). غري عاصي اجلن واإلنس  شيء بني السماء واألرض إال ويعلم أين رسول اهللا

 .  كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 .  تقدم .  اهللا بن منري اهلمداين ، ثقة عبد : ابن منري
امسه :  يكىن أبا حجية، الكندي ، يقال– باملهملة واجليم مصغر – هو ابن عبد اهللا بن حجية :األجلح 

حيىي صدوق شيعي، من السابعة ، مات سنة مخس وأربعني ومائة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد 
 . )١(وأخرج له أصحاب السنن األربعة 

هو األسدي، كويف، عن جابر وابن عمر والقاسم بن خميمرة ، وعنه فطر بن خليفة : ذيال بن حرملة 
 . )٢(وحصني واألجلح وحجاج بن أرطاة ، وثقه ابن حبان 

 :      التخريج 
 . )٣(أخرجه أمحد يف مسنده عن مصعب بن سالم عن األجلح حنوه 

  . )٤( وأمحد والدارمي يف املقدمة ، وأبو نعيم بسند املصنف
 . )٥(رواه أمحد ، ورجاله ثقات ،ويف بعضهم ضعف : قال اهليثمي

 

                                                           
  ٢٨٥:   التقريب  )١(
 ١٢٢:   تعجيل املنفعة )٢(
  )٣١٠ / ٣(   املسند  )٣(
 ) ١٣٥:ص(، دالئل النبوة ) ١/١١(  باب ما أكرم اهللا به نبيه من إميان الشجر به والبهائم واجلن )٤(
  )  ٧ / ٩(  جممع الزوائد   )٥(

 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٢٧ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

   …………………………………………………………………… 
 :      احلكم على احلديث 

 . إسناده جيد 
 :      الغريب 
 . )١(أي محل عليه  : شد عليه
 .                                        )٢(كالشفة لإلنسان وكاجلحفلة من الفرس :  بالكسر والفتح، للبعري :املشفر 
 .)٣(هو احلبل الذي يقاد به البعري  : اخلطام

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )شد : (  النهاية ، مادة )١(
 ) .شفر : ( مادة   لسان العرب ،)٢(
 )خطم : (   النهاية ، مادة )٣(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٢٨ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

حدثنا عبيدة بن محيد ، عن األسود بن قيس، عن نبيح بن عبـد اهللا               –١١٧٧٢ –)٦٧(
 فحضرت الصالة، فجـاء     سافرنا مع رسول اهللا     : العنـزي، عن جابر بن عبد اهللا قال      

 مث إن القوم أتـوا بقيـة        ،فتوضأ رسول اهللا    :  يف إداوة فصبه يف قدح، قال      رجل بفضلة 
على رسلكم  : (( فقال فسمعهم رسول اهللا    : متسحوا، متسحوا، قال  : الطهور ، وقالوا    

، ))أسبغوا الطهـور    : يده يف القدح يف جوف املاء مث قال         فضرب رسول اهللا  : قال  )) 
 أذهب بصري، لقد رأيت املاء خيرج من بـني أصـابع         والذي: قال فقال جابر بن عبد اهللا     

كنا مائتني أو   : قال أحسبه: قال األسود . ، فما رفع يده حىت توضؤا  أمجعون       رسول اهللا   
  .زيادة

 . كله زائد على الكتب الستة ذا السياق :نوع الزيادة 
  :      رجال السند
الليثي أو الضيب املعروف باحلذاء، صدوق حنوي هو أبو عبد الرمحن الكويف التيمي أو  : عبيدة بن محيد

 .                )١(رمبا أخطأ ، من الثامنة مات سنة تسعني ومائة ، أخرج له البخاري واألربعة 
 .                   )٢(هو العبدى الكويف يكىن أبا قيس ، ثقة من الرابعة ، أخرج له اجلماعة  : األسود بن قيس

 .هو أبو عمرو الكويف ، مقبول من الثالثة ، أخرج له األربعة : العنـزينبيح بن عبد اهللا 
 .      )٣(بفتح املهملة والنون مث زاي : والعنـزي  مصغر ، ونبيح

      التخريج 
 أخرجه أمحد يف مسنده عن عبيدة حنوه، والدارمي يف سننه، عن أيب النعمان عن أيب عوانة عن 

  .  )٤(األسود 
 
 
 

                                                           
 ٤٤٠٨:    التقريب  )١(
 ٥٠٦:    املصدر السابق  )٢(
  ٧٠٩٣:    املصدر السابق  )٣(
 )١٣ /١( من تفجري املاء من بني أصابعه  ،  املقدمة ، باب ما أكرم اهللا النيب    ) ٣٥٨ / ٣(  املسند  )٤(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٢٩ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

……………………… …………………………………………… 
 يف الصحيحني من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يف قصة احلديبية أن الناس ويشهد له ما

ليس عندنا ماء نتوضأ به وال نشرب إال ما ! يا رسول اهللا :  ركوة ، قالوا عطشوا وبني يدي رسول اهللا
: اء يفور من بني أصابعه كأمثال العيون، قال  يده يف الركوة، فجعل املفوضع النيب : يف ركوتك ، قال 

لو كنا مائة ألف لكفانا ، كنا مخس عشرة : كم كنتم يومئذ ؟ قال : قلت جلابر : فشربنا وتوضأنا ، قال 
 .)١(وغريه من األحاديث . ألفا وأربعمائة : ويف رواية . مائة 
 : احلكم على احلديث      

ويعضده ما جاء يف .   ممن تقادم م العهد فأمره مبين على الستر حسن لغريه، ألن نبيحا مقبول إال أنه
 . الصحيحني من حديث جابر رضي اهللا عنه 

 :      الغريب 
 . )٢( اهلينة والتأين –بالكسر –الرسل  : رسلكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ويف األشربة، باب شرب الربكة واملاء املبارك، )٣٥٧٦: (، باب عالمات النبوة، رقم  أخرجه البخاري يف املناقب)١(

  ) ١٨٥٦: ( ، ومسلم يف اإلمارة ، رقم ) ٥٦٣٩: (رقم 
 ) رسل : (   النهاية ، مادة )٢(
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: ثنا عمرو بن مرة، قال: ثنا مسعر، قال:  حدثنا حممد بن بشر قال-١١٧٧٦ –) ٦٨(
 :كل شيء أويت نبيكم إال مفاتيح اخلمس: قال عبد اهللا : د اهللا بن سلمة قال حدثنا عب

  إن اهللا عنده علم الساعة وينـزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ما ذا
    ]٣٤: لقمان [ ، اآلية  تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت

 . لسياق  كله زائد على الكتب الستة ذا ا:نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 . هو العبدي ، ثقة ، تقدم  : حممد بن بشر
 ابن ظهري اهلاليل أبو سلمة الكويف ، ثقة ثبت فاضل – بكسر أوله وختفيف ثانيه –هو ابن كدام  : مسعر

 .)١(، من السابعة ، مات سنة ثالث أو مخس ومخسني ومائة ، أخرج له اجلماعة 
 املرادي الكويف ، صدوق تغري حفظه، من الثانية ، أخرج له أصحاب –الالم بكسر – عبد اهللا بن سلمة

 .  )٢(السنن األربعة 
 . هو ابن مسعود اهلذيل ، ابن أم عبد رضي اهللا عنهما  : عبد اهللاو

 :      التخريج 
 أخرجه أمحد يف مسنده عن حيىي عن شعبة عن عمرو مثله ، وعن وكيع عن مسعر عن عمرو عن عبد اهللا 

 .)٤(عن ابن مسعود خمتصرا اآلية   )٣(بن سلمة 
وأخرجه أبو يعلى يف مسنده عن أيب خيثمة . )٥(وأخرجه احلميدي يف مسنده عن سفيان عن مسعر حنوه 

وأخرجه الطربي يف تفسريه عن شرحبيل عن أيب اليمان عن . )٦(عن جرير عن األعمش عن عمرو حنوه 
وهذا إسناد : أخرجه ابن كثري يف تفسريه بإسنادي أمحد مث قالو. )٧(إمساعيل عن جعفر عن عمرو حنوه 

 .)٨(حسن على شرط أصحاب السنن، ومل خيرجوه 
                                                           

  ٦٦٠٥:  التقريب  )١(
  ٣٣٦٤:  املصدر السابق  )٢(
 . اهللا بن سلمة عبد:   سقط من امليمنية وطبعة الشيخ أمحد شاكر )٣(
 )  )٤٤٥ ، ٣٨٦ / ١(  املسند  )٤(
 )١٢٤: رقم ١/٦٨( مسند احلميدي  )٥(
  )٥١٥٣: (  مسند أيب يعلى ،رقم )٦(
   )٨٩ / ٢١(  جامع البيان   )٧(
  )٤٠٠-٣٩٩ / ٥(  تفسري القرآن العظيم   )٨(
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…………………………………………………………………… 
 )١(رواه أمحد وأبو يعلى،ورجاهلما رجال الصحيح : قال اهليثمي
إن  اخلمس، أوتيت مفاتيح كل شيء إال: ((  قال  احلديث حديث ابن عمر عن النيبويشهد هلذا

 . )٢(اآلية ))  اهللا عنده علم الساعة 
 .    )٣(رواه أمحد والطرباين ، ورجال أمحد رجال الصحيح  : قال اهليثمي

 :      احلكم على احلديث 
 موقوف له حكم الرفع وإسناده حسن بشاهده ، ألن فيه عبد اهللا بن سلمة ، صدوق تغري حفظه بأخرة

 :      التعليق 
يريد علم كل شيء ، والظاهر أن املراد به اخلصوص ، وإن  )) مفاتيح كل شيء((قوله  : يقال السند

غري متناه ، وأن يكون عاملا بالغيب وقد قال  كان مقتضى االستثناء العموم ، وإال للزم أن يكون علمه 
 .  )٤(لفليتأم] ٦٧ :النمل[ ،  قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال اهللا  : تعاىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ).٢٦٣ / ٨(  جممع الزوائد  )١(
  )١٣٣٤٦ ، ١٣٣٤٤: (  والطرباين يف املعجم الكبري ، رقم  )٢٤ / ٢(   أخرجه أمحد يف املسند )٢(
 )٨/٢٦٣(  جممع الزوائد  )٣(
  ) ١٧٤ -١٧٣ / ٦(   انظر مسند أمحد ، حتقيق شعيب أرناؤوط وآخرين  )٤(
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 :ثنا احلسن، قال: مسعت هشاما، قال: حدثنا أبو أسامة، قال– ١١٧٧٩–) ٦٩(
 )) .أنا سابق العرب  ((رسول اهللا : قال 

 .  كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .  ، تقدما ، ومها ثقتان ، تقدم احلسن وأبو أسامة
 أبو عبد اهللا البصري ، ثقة ، من – بالقاف وضم الدال – األزدي القردوسي هو ابن حسان: هشام 

كان يرسل عنهما ، من : أثبت الناس يف ابن سريين ، ويف روايته عن احلسن وعطاء مقال، ألنه قيل
 . )١(السادسة ، مات سنة سبع أو مثان وأربعني ومائة ، أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج 
أنا سابق العرب ، وبالل  :  ((قال رسول اهللا :ق عن معمر عمن مسع احلسن يقول أخرجه عبد الرزا

 وهذا إسناد ضعيف لإلام واإلرسال .)٢())سابق فارس سابق احلبشة، وصهيب سابق الروم ، وسلمان
أنا سابق العرب، :السباق أربعة((  : قال رسول اهللا :  رضي اهللا عنه ، قال ويشهد له حديث أنس

 .)٣())  سابق الروم، وسلمان سابق فارس، وبالل سابق احلبش وصهيب
 . )٤(رواه الطرباين ، ورجاله رجال الصحيح غري عمارة بن زاذان وهو ثقة ، وفيه خالف  : قال اهليثمي

أنا سابق العرب إىل اجلنة ، (( :  يقول  مسعت رسول اهللا:  رضي اهللا عنه قالوحديث أيب أمامة
 . )٥()) ىل اجلنة،وبالل سابق احلبشة إىل اجلنة ، وسلمان سابق الفرس إىل اجلنةوصهيب سابق الروم إ

 . )٦(رواه الطرباين ، وإسناده حسن  : قال اهليثمي
 :      احلكم على احلديث 

 .مرسل، وإسناده فيه مقال، لرواية هشام بن حسان عن احلسن، لكن له شواهد يصري ا حسنا لغريه 

                                                           
  ٧٢٨٩:    التقريب  )١(
  )٢٤٢ / ١١(   املصنف )٢(
  )٧٢٨٨: رقم (   أخرجه الطرباين يف الكبري )٣(
  ) ٣٠٥ / ٩( ئد   جممع الزوا)٤(
  )٧٥٢٦: (   أخرجه الطرباين يف الكبري ، رقم )٥(
  ) ٣٠٥ / ٩(   جممع الزوائد )٦(
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أخربنا عبد الرمحن بن إسحاق، عن أيب بردة، عن : هشيم قالحدثنا –١١٧٨٤–) ٧٠( 
 )) .  جوامع الكلم وفواحته خوامته أوتيت:((  قال رسول رسول اهللا : أيب موسى قال
 . إنه زائد من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه  : نوع الزيادة

  :      رجال السند
 . تقدمت ترامجهم إال عبد الرمحن بن إسحاق 

كويف، أبو شيبة ، ضعيف ، من السابعة ، : هو ابن احلارث الواسطي، ويقال : عبد الرمحن بن إسحاق
 . )١(أخرج له أبو داود والترمذي 

 :      التخريج 
! يا رسول اهللا : قلنا  )) أعطيت فواتح الكلم وخوامته(( : أخرجه أبو يعلى يف مسنده ذا السند ، بلفظ

 .  )٢( فعلمنا التشهد –ز وجل ع-علمنا مما علمك اهللا 
 .      )٣(عبد الرمحن بن إسحاق الواسطي ، وهو ضعيف : رواه أبو يعلى، وفيه : قال اهليثمي

 . )٤(وذكره احلافظ يف املطالب ، وعزاه إىل املصنف وأيب يعلى 
 لفظ هذا )) أعطيت مفاتيح الكلم ((   أخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة عن النيبويشهد له ما

 .)٥( )) بعثت جبوامع الكلم: (( البخاري، ويف رواية
 :     احلكم على احلديث 

عبد الرمحن بن إسحاق، وهو ضعيف، لكن يرتقي مبا يف الصحيحني إىل حسن لغريه : إسناده ضعيف، فيه 
. 

 
 
 

                                                           
  ٣٧٩٩:   التقريب )١(
  )٧٢٣: (   مسند أيب يعلى ، رقم )٢(
  ) ٢٦٣ / ٨(   جممع الزائد )٣(
  )٢٨، ٤ / ٤(   املطالب العالية )٤(
، ويف  ) ٢٩٧٧: ( ، رقم  )) نصرت بالرعب مسرية شهر (( لنيب   أخرجه البخاري يف اجلهاد ، باب قول ا)٥(

، ويف االعتصام ، باب قول النيب  ) ٧٠١٣: ( ، وباب املفاتيح يف اليد ، رقم  ) ٦٩٩٨: ( التعبري، باب رؤيا الليل، رقم
 :  ))٥٣٣: ( ، ومسلم يف املساجد ، رقم  ) ٧٢٧٣: ( ، رقم  ))بعثت جبوامع الكلم(  
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ذات   صلى رسول اهللا:  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مشر قال-١١٧٨٥-)٧١(
هذه ذئاب أتت   : ((  قال لذئاب، فعوت خلفه، فلما انصرف رسول اهللا        يوم، فجاءت ا  

دعها فلتغر  : قالوا)) ختربكم أن تقسموا هلا من أموالكم ما يصلحها أو حتلوها فتغري عليكم             
 . علينا 

 . كله زائد على الكتب الستة:نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .أبو معاوية واألعمش  تقدما 
ه وسكون امليم ، هو ابن عطية األسدي ، الكاهلي ، الكويف ، صدوق، من السادسة ، بكسر أول : مشر

أخرج له أبو داود يف املراسبل ، والترمدي ، والنسائي يف عمل اليوم والليلة ، وهو يروي عن طبقة 
 .)١( التابعني مثل زر بن حبيش وسعيد بن جبري وحيىي بن وثاب وشقيق بن سلمة 

 :     التخريج 
جه الدارمي يف سننه يف املقدمة ، قال أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن األعمش عن مشـر بـن                     أخر

 الفجر ، فإذا هو بقريب من مائـة ذئـب            صلى رسول اهللا  : عطية عن رجل من مزينة أو جهينة قال       
ن على   هلم  شيئا من طعامكم وتأمنو      )هكذا(ترضخوا  : (( مدافعني وفود الذئاب، فقال هلم رسول اهللا      

 . )٢( ، فخرجن وهلن عواء ))فأذنوهن: ((احلاجة، قال  فشكوا إىل رسول اهللا، ))ما سوى ذلك 
حدثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير بن عبد احلميد عن عبـد            :  ما روى البزار يف مسنده قال         ويشهد له 

 : ما الغداة مث قال  صلى يو إن رسول اهللا : امللك ابن عمري عن ابن أيب األوبر عن أيب هريرة قال 
، فرماه رجل حبجر،    ))هذا الذئب، وما الذئب؟ جاءكم يسألكم أن تعلموه أن تشركوه يف أموالكم             (( 

 .                        )٣(وهو الذي زاده جرير ، ال نعلم أحدا رواه غريه  : قال البزار. فمر، أو ولّى وله عواء 
 . )٤(زياد بن أيب األوبر ، وهو ثقة ورجاله رجال الصحيح غري  : قال اهليثمي

معضل عند املصنف، ومرسل عند الدارمي، وفيه مبهم وهو رجل مـن مزينـة          :    احلكم على احلديث    
 . أوجهينة وهو موصول عند البزار ، ورجاله ثقات 

                                                           
 ٢٨٢١: ، التقريب  )٥٦٠ / ١٢(، ذيب الكمال  ) ٢٥٦/ ٤(ريخ الكبري التا )١(
 )١/١٢( باب ما أكرم اهللا به نبيه من إميان الشجر به والبهائم واجلن ، )٢(
  )١٤٤ / ٣(  كشف األستار )٣(
  )٢٩٢ / ٨( جممع الزوائد  )٤(
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حدثنا أبو معاوية، عن هشام ، عن األعمش ، عن مالك بن احلـارث               –١١٧٨٧–)٧٢(
أنزلت علي توراة حمدثـة ، فيهـا نـور          : ((   قال رسول اهللا     :عن مغيث بن مسي فال      

احلكمة، وينابيع العلم ، لتفتح ا أعينا عميا ، وقلوبا غلفا ، وآذانا صما، وهي أحـدث                 
  ))   . الكتب بالرمحن 

 . كله زائد على الكتب الستة ذا السياق  : نوع الزيادة
  :      رجال السند

 . ، ومها ثقتان أبو معاوية واألعمش سبقا
أغلب الظن أن هشاما هنا مقحم يف السند، ألنه ليس يف الرواة هشام يروي عن األعمش، وأبو : هشام 

 . معاوية مشهور بروايته عن األعمش، واهللا أعلم 
الكويف، ثقة، من الرابعة، مات سنة أربع وتسعني ، أخرج : هو السلمي الرقي، ويقال: مالك بن احلارث
 . )١( األدب املفرد ، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي له البخاري يف
 . هو األوزاعي، أبو أيوب الشامي، ثقة ، من الثالثة ،أخرج له ابن ماجه : مغيث بن مسي

 .                             )٢(مبهملة ، مصغرا  : مسيو. بضم أوله وكسر ثانيه وحتتانية ومثلثة  : مغيث
  :      التخريج

حدثنا عمرو بن عاصم ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن دلة عن مغيث : رجه الدارمي يف سننه  قال أخ
عليكم بالقرآن ، فإنه فهم العقل، ونور احلكمة ، وينابيع العلم ، وأحدث الكتب : (( عن كعب قال 
عميا،   ا أعينايا حممد إين منـزل عليك توراة حديثة ، تفتح : (( وقال يف التوراة)) بالرمحن عهدا 

 . وهذا إسناد حسن إال أنه موقوف على كعب األحبار .  )٣( )) وآذانا صما، وقلوبا غلفا
 
 
 
 
 

                                                           
  ٦٤٣٠:   التقريب  )١(
   ٦٨٢٧:   املصدر )٢(
  )٤٣٣ / ٢( ن ، باب فضل من قرأ القرآن ،   كتاب فضائل القرآ)٣(
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…………………………………………………………………… 
أن هذه :  أخرج البخاري قي صحيحه  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهماويشهد له ما

، قال يف ]٤٥:األحزاب [  أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يأيها النيب إنا :اآلية اليت يف القرآن 
يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميني ، أنت عبدي ورسويل، (( : التوراة

مسيتك املتوكل، ليس بفظ وال غليظ وال سخاب باألسواق، وال يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو 
ال إله إال اهللا، فيفتح اهللا ا أعينا :  يقيم به امللة العوجاء، بأن يقولواويصفح، ولن يقبضه اهللا حىت

 .   )١()) عميا، وآذانا، وقلوبا غلفا 
 :      احلكم على احلديث 

 . مرسل ، رجاله ثقات ، ويتقوى مبرسل كعب وحديث عبد اهللا بن عمرو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٤٨٣٨: ( ، رقم )) إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذبرا ( ( باب –  كتاب التفسري، تفسري سورة الفتح )١(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٣٧ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 عبد اهللا بن أيب فروة، عن سعيد ابن         حدثنا أبو معاوية، ثنا إسحاق بن      –١١٧٨٨–) ٧٣(
لـك  : سألت الشفاعة ألميت، قـال     :((قال رسول اهللا    : أيب سعيد، عن أيب هريرة قال     

لك مع كل ألف سبعون ألفـا،       : زدين، قال : سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب، قال      
 ! أبا بكر  يا: حسبنا، فقال عمر  : ، فقال أبو بكر   ))فإن لك هكذا وهكذا   : زدين قال : قلت

 .    من حفنات اهللا إمنا حنن حفنة ! يا عمر:  ، فقال أبو بكردع رسول اهللا 
 . إنه زائد من حديث أيب هريرة ذا السياق  : نوع الزيادة

  :      رجال السند
 . هو حممد بن خازم ، ثقة ، تقدم : أبو معاوية 

 ، متروك ، من الرابعة ، مات سنة أربع هو األموي والء ، املدين: إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة
 . )١(وأربعني ومائة ،أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه 

هو املقربي، واسم أيب سعيد كيسان، أبو سعد  املدين، ثقة، من الثالثة، تغري قبل  : سعيد بن أيب سعيد
 . )٢(موته بأربع سنني، مات يف حدود العشرين ومائة ، أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج 
إن اهللا عز وجل خريين بني أن يدخل نصف أميت اجلنة أو (( بلفظ : أخرجه اآلجري يف الشريعة 
 .)٣( )) صدق أبو بكر(( : حنوه ، وزاد يف آخره ، ))الشفاعة فاخترت الشفاعة 

دخل وعدين ريب أن ي: (( يقول مسعت رسول اهللا:  ما أخرج الترمذي عن أيب أمامة قالويشهد له
اجلنة من أميت سبعني ألفا، ال حساب عليهم وال عذاب، مع كل سبعني ألف سبعون ألفا، وثالث 

  . )٤(هذا حديث حسن غريب : قال أبو عيسى)). حثيات من حثياته 
 
 
 
 

                                                           
    ٣٦٨:   التقريب )١(
   ٢٣٢١:   املصدر السابق  )٢(
  ) ٣٤٣: ص   ()٣(
  )٢٤٣٧ : (   كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء يف الشفاعة ، رقم)٤(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٣٨ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
 : قال  وأخرج أمحد يف مسنده، والطرباين يف األوسط عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب

زدنا ، قال ! يا رسول اهللا: ،فقال أبو بكر  ))مائة ألف وعدين ريب عز وجل أن يدخل من أميت اجلنة(( 
(( زدنا ، فقال !يا نيب اهللا: قال _ وأشار بيده – ))وهكذا(( :  فقال – وأشار بيده - ))وهكذا(( : له

عز وجل -إن اهللا : اخلطاب، قال له عمرما لنا ولك يا ابن : قطك يا أبا بكر، قال: ، فقال عمر ))وهكذا
 . )١( )) صدق عمر : ((قادر أن يدخل الناس اجلنة كلهم حبفنة واحدة ، قال النيب –

 . )٢(فيه أبو هالل حممد سليم الراسيب ، وهو صدوق فيه لني  :  قلت
 . )٣(رواه أمحد والطرباين يف األوسط ، وإسناده حسن  : قال اهليثمي

 : احلديث      احلكم على 
 .ضعيف جداًّ ، فيه إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة ، متروك 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٨٨٨٤: ( املعجم األوسط ، رقم  ) ١٩٣ / ٣(   املسند   )١(
  ٥٩٢٣:   التقريب :    انظر )٢(
 ) .١٠/٤٠٤: (  جممع زوائد )٣(

 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٣٩ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

ثنا أبو خالد يزيد األسدي     : ثنا زهري قال  : حدثنا أمحد بن عبد اهللا قال     -١١٧٨٩-)٧٤(
حدثين عون بن أيب جحيفة السوائي، عن عبد الرمحن بن علقمة، عن عبد الرمحن بن               : قال

أال ! يـا رسـول اهللا    :  فقال قائل منا   ،ا يف وفد فأتينا رسول اهللا       انطلقن: أيب عقيل، قال  
لعل لصاحبكم عند اهللا أفضل مـن       : (( سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك وقال      

ملك سليمان، إن اهللا مل يبعث نبيا إال أعطاه دعوة، فمنهم من اختذ ا دنيـاه فأعطيهـا،                  
 ، وإن اهللا أعطاين دعوة فاختبأا عنـد ريب ومنهم من دعا ا على قومه إذا عصوه فأهلكوا   

 )) .شفاعة ألميت يوم القيامة 
 . إنه زائد من حديث عبد الرمحن بن أيب عقيل  : نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
هو ابن يونس بن عبد اهللا بن قيس التميمي الريبوعي الكويف، ثقة حافظ، من كبار : أمحد بن عبد اهللا 
 .  )١(ربع وعشرين ومائتني وهو ابن أربع وتسعني سنة ، أخرج له اجلماعة العاشرة مات سنة أ

هو ابن معاوية بن خديج، أبو خيثمة اجلعفي الكويف، نزيل اجلزيرة، ثقة ثبت ، من السابعة ، مات : زهري
 . )٢(سنة اثنتني أو ثالث أو أربع وسبعني ومائة ، وكان مولده سنة مائة ، أخرج له اجلماعة 

يزيد بن عبد الرمحن، صدوق خيطئ كثريا وكان : هو الداالين الكويف، امسه: د يزيد األسديأبو خال
 . )٣(يدلس، من السابعة ، أخرج له أصحاب السنن األربعة 

 هو الكويف، ثقة، من الرابعة ، مات سنة ست عشرة ومائة ، أخرج له :عون بن أيب جحيفة السوائي
 . )٤(بضم املهملة  : والسوائي. اجلماعة 

هو الثقفي، له صحبة، وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني، أخرج له أبو داود : عبد الرمحن بن علقمة 
 .)٥(والنسائي 

                                                           
  ٦٣:      التقريب  )١(
  ) ٢٠٥١:   املصدر السابق  )٢(
  )  ٨٠٧٢:   املصدر السابق )٣(
  )٥٢١٩:   املصدر السابق )٤(
    ٣٩٥٨: ، التقريب ) ١٥٠/ ٥(كبري   التاريخ ال)٥(

 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٤٠ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
 :      التخريج 

والعبارة فيها . [)١(اخل  )) أعطاين دعوة عند ريب شفاعة ألميت: (( أخرجه البخاري يف التاريخ قال فيه 
 . )٢(وأشار إليه ابن أيب حامت يف اجلرح ] . كما نبه على ذلك  احملقق خلل 

 . )٣(رواه الطرباين والبزار، ورجاهلما ثقات : قال اهليثمي
 . مل أجده بعد البحث والتتبع من معاجم الطرباين وكشف األستار عن زوائد البزار  : أقول

ي اهللا عنهما، ومسلم من حديث جابر ابن  ما أخرجه الشيخان من حديث أنس وأيب هريرة رضيشهد له
 . )٤(عبد اهللا رضي اهللا عنهما 
  :      احلكم على احلديث

ضعيف ذا اإلسناد، ألن فيه أبا خالد األسدي، صدوق كثري اخلطأ والتدليس وقد عنعن هنا، لكن يتقوى 
 .بالشواهد فيصري حسنا لغريه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٢٥٠ / ٥(   التاريخ الكبري )١(
  )٢٧٣ / ٥(   اجلرح  )٢(
  )٣٧١ – ٣٧٠ / ١٠(   جممع الزوائد )٣(
، أما ) ٢٠٠: (، ومسلم يف اإلميان، رقم)٦٣٠٥: (  أخرجه حديث أنس يف الدعوات، باب لكل نيب دعوة، رقم)٤(

، ويف التوحيد، باب املشيئة واإلرادة، )٦٣٠٤: (دعوات، باب لكل نيب دعوة، رقمحديث هريرة فأخرجه البخاري يف ال
وانظر جامع ) ٢٠١: (، وأخرج مسلم حديث جابر يف اإلميان، رقم)١٩٨: (، ومسلم يف اإلميان، رقم)٧٤٧٤: (رقم

  ) ٤٧٦ – ٤٧٥ / ١٠( األصول 
 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٤١ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

، عن أيب إسحاق، عن صلة، عن حذيفـة،         حدثنا وكيع، عن إسرائيل    –١١٧٩٣–)٧٥(
جيمع الناس يف صعيد واحد، ينفذهم البصر، ويسمعهم الـداعي، فينـادي منـادي              : قال

لبيك وسعديك، واخلري يف     : ((على رؤوس األولني واآلخرين، فيقول      !  يا حممد  ]هكذا[
إال  يديك، املهدي من أهديت، تباركت وتعاليت، ومنك وإليك، ال ملجأ وال منجا منـك             

 . فذلك املقام احملمود: ، قال حذيفة))إليك، سبحانك رب البيت، تباركت ربنا وتعاليت
 . كله زائد على الكب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . .  تقدمت ترامجهم إال صلة، وهم ثقات، وأبو إسحاق مدلس، تغري بأخرة 

  بكر ، الكويف ، تابعي كبري من الثانية ، ثقة ، جليل ،  هو ابن زفر العبسي ، أبو العالء ، أو أبو:صلة 
 .)١(مات يف حدود السبعني ، أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج 
) ٧٩: اإلسراء  ( عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا : أخرجه الطربي يف تفسريه عند قوله تعاىل 

 معمر والثوري عن أيب إسحاق عن صلة بن أخربنا: أخربنا عبد الرزاق قال : حدثنا احلسن، قال : قال
جيمع اهللا الناس :  ، قال  عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا : مسعت حذيفة يقول يف قوله: زفر قال 

 .)٢(يف صعيد واحد حنوه مع بعض الزيادات 
قول ي: مسعت صلة بن زفر قال : يف الكربى بسنده عن شعبة عن أيب إسحاق مسعه يقول  وأخرجه النسائي

عسى أن  : فهذا قوله : وزاد يف آخره . جيمع الناس يف صعيد واحد حنوه : مسعت حذيفة يقول : 
 .  )٣(    يبعثك ربك مقاما حممودا

 .)٤(رواه البزار موقوفا ، ورجاله رجال الصحيح  : قال اهليثمي
 :     احلكم على احلديث 

 .بو إسحاق بالسماع يف رواية النسائي موقوف ، وله حكم الرفع ، ورجاله ثقات ، وقد صرح أ

                                                           
  ٢٩٥٢:   التقريب )١(
 )١٥/١٤٥(  جامع البيان  )٢(
  )١١٢٩٤:  رقم ٣٨١ / ٦(  التفسري ، سورة اإلسراء    كتاب)٣(
 .، ومل أجده من كشف األستار بعد البحث   .) ٣٨١ / ١٠(   جممع الزوائد  )٤(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٤٢ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

مـن  : أتوا سهل بن سعد، فقالوا    : حدثنا ابن عيينة، عن أيب حازم، قال      -١١٧٩٦–)٧٦(
هو أثل الغابة، : ما بقي أحد من الناس أعلم به مين، قال: ؟ قالأي شيء منرب رسول اهللا    

 جذع يف املسجد     يستند إىل   ، وكان رسول اهللا      وعمله فالن موىل فالنة لرسول اهللا       
 اهللا  فأتـاه رسـول     : يصلي إليه إذا خطب، فلما اختذ املنرب فقعد عليه حن اجلذع، قال           

 .حىت سكن : وليس يف حديث أيب حازم : قال. فوطده
 .  إنه زائد من حديث سهل بن سعد يف ذكر قصة اجلذع :نوع الزيادة 

 :      رجال السند
 اهلاليل، أبو حممد، الكويف، ثقة حافظ فقيه إمام -ميمون–أيب عمران هو سفيان بن عيينة بن  : ابن عيينة

حجة، إال أنه تغري بأخرة، من رؤوس الثامنة، مات يف رجب سنة مثان وتسعني ومائة، أخرج له اجلماعة 
)١(    . 

 هو سلمة بن دينار، األعرج املدين القاص، ثقة عابد، من اخلامسة، مات يف خالفة منصور، : أبو حازم
 . )٢(أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج 
هل كان من شأن اجلذع ما يقول : فقيل لسهل: أخرج أمحد يف مسنده من طريق أيب حازم ويف آخره 

وأخرجه الطرباين يف الكبري عن موسى بن هارون عن إسحاق .  )٣(قد كان منه الذي كان : الناس؟ قال
ورواية أخرى عن املسعودي، وهو صدوق . عن جده بن راهوية عن عبد املهيمن بن عباس عن أبيه 

 .)٥(وعبد املهيمن ضعيف . )٤(. اختلط قبل موته 
وأصل هذا احلديث يف الصحيحني، وإسناده على شرطهما، وقد رواه إسحاق بن راهوية : قال ابن كثري

فع وابن وهب ورواه عبد اهللا بن نا. وابن أيب فديك عن عبد املهيمن بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده 

                                                           
 ٢٤٥١:   التقريب  )١(
  ٢٤٨٩:   املصدر السابق  )٢(
  )٣٣٩ ، ٣٣٠ / ٥(   املسند   )٣(
  )٥٩٧٧، ٥٧٢٦: (   املعجم الكبري،  رقم )٤(
  ٤٢٣٥:  التقريب :   انظر )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٤٣ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

ورواه ابن هليعة عن عمارة بن عرفة عن . عن ابن عباس بن سهل عن أبيه ، فذكره . عن عبد اهللا بن عمر
 . )١(ابن عباس بن سهل عن أبيه ، حنوه 

…………………………………………………………………… 
 وهذا الذي أشار إليه ابن كثري هو ما أخرجه الشيخان أن رجاال أتوا سهل بن سعد الـساعدي ، وقـد                    

واهللا إين ألعرف مما هو ، ولقد رأيته أول يوم وضع           : امتروا يف املنرب مم عوده ؟ فسألوه عن ذلك ، فقال            
إىل فالنة ، امرأة من األنصار ، قد مساهـا             ، أرسل رسول اهللا     ، وأول يوم جلس عليه رسول اهللا      

، فأمرته، فعملها   ))ت الناس   غالمك النجار أن يعمل يل أعواداً، أجلس عليهن إذا كلم          مري(( سهل،  
 .   )٢(فأمر ا فوضعت هاهنا   من طرفاء الغابة مثّ جاء ا ، فأرسلت إىل رسول اهللا

كـان يف   :  ما أخرجه البخاري والنسائي من حدبث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ، قال                 ويشهد له 
 خطبته ، فلما وضع املنرب مسعنا للجذع  يف  جذع يف قبلته ، يقوم إليه رسول اهللا         مسجد رسول اهللا    

 .)٣( فوضع يده عليه  مثل أصوات العشار ، حىت نزل رسول اهللا 
 :        احلكم على احلديث 

 . صحيح   
 
 

 
 
 
 

                                                           
  )٣٠٧ / ١ (      مشائل الرسول )١(
،ويف اجلمعة ، باب اخلطبة  ) ٣٧٧: (   أخرجه البخاري يف الصالة ، باب الصالة يف السطوح واملنرب واخلشب ، رقم)٢(

من أصحابه ، ويف اهلبة، باب من استوهب  ) ٢٠٩٤: ( ، ويف البيوع ، باب النجار ، رقم  ) ٩١٧: ( على املنرب ، رقم 
  )٥٤٤: ( ، ومسلم يف املساجد ، رقم ) ٢٥٦٩: (شيئاً ، رقم

ويف ) ٢٠٩٥: (، ويف البيوع، باب النجار، رقم )٩١٨: (   أخرجه البخاري يف اجلمعة، باب اخلطبة على املنرب، رقم)٣(
: م اإلمام يف اخلطبة، رقموالنسائي يف اجلمعة، باب مقا) ٣٥٨٥، ٣٥٨٤: (املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم

)١٣٩٧  ( 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٤٤ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

:  حدثنا أبو أسامة، عن جمالد، عن أيب الوداك، عن أيب سعيد، قـال             –١١٧٩٨ –) ٧٧(
أصنع لك منربا ختطب عليه     : رومي فقال  خيطب إىل جذع، فأتاه رجل       كان رسول اهللا    

ولدها، فصنع له منربه هذا الذي ترون، ،فلما قام عليه خيطب حن اجلذع حنني الناقة على                
 .    به أن حيفر له ويدفن فضمه إليه فسكت ، فأمر   فنـزل إليه رسول اهللا

 . زائد من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  : نوع الزيادة
 : السند       رجال
 . هو محاد بن أسامة ، ثقة ، تقدم  : أبو أسامة

 أبو عمرو الكويف، ليس بالقوي، وقد تغري يف – بسكون امليم - هو ابن سعيد بن عمري اهلمداين:جمالد 
وجمالد . آخر عمره، من صغار السادسة ،مات سنة أربع وأربعني ومائة أخرج له اجلماعة إال البخاري 

 . )١(جليم بضم أوله وختفيف ا:
 البكايل،كويف ، صدوق يهم ، من الرابعة ، –بسكون امليم –هو جرب بن نوف اهلمداين  : أبو الوداك

 . بفتح الواو وتشديد الدال آخره كاف : والوداك. أخرج له اجلماعة إال البخاري 
 . )٢(بكسر املوحدة وختفيف الكاف  : البكايل.بفتح النون وآخره كاف : ونوف
 : يج التخر     

 . )٣(أخرجه الدارمي يف سننه عن عبيد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة، اخل 
: وليس فيه. حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا حيىي بن زكريا عن جمالد، اخل : وأبو يعلى يف مسنده قال

: الواما هذا؟ ق: فلما كان من الغد رأيتها قد حولت، فقلنا: فسكت، فأمر به أن حيفر ويدفن، ويف آخره
 .   )٤( وأبو بكر وعمر فحولوها جاء النيب 

 
 
 
 

                                                           
  ٦٤٧٨:    التقريب  )١(
  ٨٩٤:   املصدر السابق  )٢(
  )٣٧: رقم (   املقدمة ، باب ما أكرم اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم حبنني املنرب )٣(
  )١٠٦٧: (  مسند أيب يعلى، رقم )٤(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٤٥ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
وهذا إسناد على : وأخرجه ابن كثري يف البداية والشمائل بطريقني عن أيب سعيد اخلدري، قال يف األوىل

 وهذا –يعلى وهو طريق أيب -: وقال يف الثانية. شرط مسلم، ولكن يف السياق غرابة، واهللا تعاىل أعلم 
 .  )١(غريب أيضا 
 .)٢(رواه أبو يعلى، وفيه جمالد بن سعيد، وقد وثقه مجاعة وضعفه آخرون : قال اهليثمي

 :     احلكم على احلديث
إسناده ضعيف لضعف جمالد، إال أنه يتقوى مبتابعة اجلريري عن أيب نضرة العبدي عن أيب سعيد عند ابن 

 . كثري، فيصري حسنا لغريه 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
أخـربين  : حدثنا عثمان بن حكيم، قال    :  حدثنا عبد اهللا بن منري، قال      –١١٨٠٢- ) ٧٨(

ثالثا مـا    لقد رأيت من رسول اهللا: عبد الرمحن بن عبد العزيز، عن يعلى بن مرة، قال

                                                           
  )  ٣١١– ٣١٠ / ١( ه ،مشائل الرسول ودالئل نبوت) ٦/١٣١(  البداية والنهاية )١(
  )١٨١ / ٢(   جممع الزوائد  )٢(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٤٦ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

رآها أحد قبلي، وال يراها أحد بعدي، لقد خرجت معه يف سفر حىت إذا كنا ببعض الطريق        
ابين هذا قد أصابه بالء، وأصابنا منه       ! يا رسول اهللا  :  جالسة معها صيب ، قالت     مررنا بامرأة 

ناولينيه ، فرفعته إليه، فجعله بينه وبني       :  قال   - ال أدري كم مرة      –بالء ، يؤخذ يف اليوم      
)) بسم اهللا ، أنا عبد اهللا، اخسأ عدو اهللا          (( واسطة الرجل ، مث فغر فاه ، فنفث فيه ثالثا ،            

: ، قال ))ألِقينا به يف الرجعة يف هذا املكان، فأخربينا مبا فعل           : ((  ناوهلا إياه، مث قال    مث: قال
؟ ))ما فعل صـبيك  : (( فذهبنا ورجعنا ، فوجدناها يف ذلك املكان معها شياه ثالث، فقال        

: (( ما أحسسنا منه شيئا حىت الساعة فاحترز هذه الغنم، قال         ! والذي بعثك باحلق  : قالت  
وخرجت معه ذات يوم إىل اجلبانـة حـىت إذا          : قال)).  منها واحدة ورد البقية      انزل فخذ 
ما أرى شيئا   ! يا رسول اهللا  : ؟ قلت ))هل ترى من شيء يواريين    ! انظر وحيك : ((برزنا قال 

شجرة خلفهـا، وهـي     : ما يقرا شيء؟ قلت   : يواريك إال شجرة، ما أرى تواريك، قال      
إن رسول اهللا يأمركما أن جتتمعـا       : إليهما، فقل هلما  اذهب  :(( مثلها، أو قريب منها، قال    

إن :  )١(اذهب إليهما فقل هلما   : (( فاجتمعتا، فربز حلاجته، مث رجع، فقال     : ، قال ))بإذن اهللا   
وكنت جالسا معه   : قال  )) .  يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إىل مكاا        رسول اهللا   

انظـر،  : (( ني يديه، مث ذرفت عيناه، فقال     ذات يوم إذ جاء مجل خيبب حىت صوب جبرانة ب         
، فخرجت ألتمس صاحبه، فوجدتـه لرجـل مـن          ))ملن هذا اجلمل؟ إن له لشأنا       ! وحيك

ال : قـال : وما شأنه ؟قـال   : ؟ قال   ))ما شأن مجلك هذا     : (( األنصار، فدعوته إليه فقال   
، فائتمرنـا    ما شأنه ، عملنا عليه، ونضحنا عليه حىت عجز عن الـسقاية              -واهللا  -أدري  

بل هو لك يا    : ، قال ))فال تفعل، هبه يل  أو بعنيه        : ((البارحة أن ننحره ونقسم حلمه، قال     
 .  رسول اهللا، فومسه بسمة الصدقة مث بعث به 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
…………………………………………………………………… 

 :      رجال السند 

                                                           
 .هلا  :   يف الطبعة اهلندية )١(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٤٧ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 .هو ابن عباد األنصاري، ثقة،تقدما: عثمان بن حكيمو. لكويف، إمام ثقةهو اهلمداين ا: عبد اهللا بن منري
روى عن يعلى بن مرة ، روى عنه عثمان بن حكيم ، : قال ابن أيب حامت: عبد الرمحن بن عبد العزيز

: رضي اهللا عنه ، قال –عبد الرمحن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة الصحايب : وقال احلافظ ابن حجر 
 . ثالثا ، احلديث، يف املعجزات، روى عنه عثمان بن حكيم   من رسول اهللالقد رأيت 
 .                        )١(قد ذكره البخاري : قلت : ليس باملشهور قال  : قال احلسيين

 :             التخريج 
د اهللا بن أخرجه أمحد يف مسنده مثل املصنف ، وعن عبد الرزاق أنا معمر عن عطاء بن السائب عن عب

، فذكر قصة البعري ، وأنه شكا إليه  ثالثة أشياء رأيتهن من رسول اهللا : حفص عن يعلى بن مرة قال 
 فشقت األرض حىت جاءت إليه  من كثرة العمل وقلة العلف ، وقصة شجرة استأذنت را لتسلم عليه

هب يل هذا البعري أو : ((ل لرجل قاأن النيب : وأخرجه الطرباين يف الكبري بسند املصنف وأمحد .  )٢(
 . هو لك يا رسول اهللا ، فومسه بسمة الصدقة ، مث بعث به : قال  )) بعنيه

 كنت مع النيب: حدثين ابن يعلى بن مرة عن أبيه قال : وبإسناده عن األعمش عن املنهال بن عمرو قال 
 ش عن املنهال عن يعلى بن مرة ويف طريق آخر عن األعم.فذكر حنوه .  فرأيت منه ثالثة أشياء عجيبة
 . )٣( ثالثة أشياء ، فذكر حنوه  رأيت من النيب: قال

   .)٤(رواه امحد بإسنادين ، والطرباين بنحوه ، وأحد إسنادي أمحد رجاله رجال الصحيح  : قال اهليثمي
؟ بدل  ))بيثفعل اخل ما: ((وأخرج أبو نعيم يف الدالئل املقطع األول من طريق املصنف ، إال أنه قال 

 .  )٥() فاحترز هذه الغنم ( بدل ) فاختر هذه الغنم : (؟ ، وقال ))ما فعل صبيك((
 
 

                                                           
  ) ٢٥٣: ( ، تعجيل املنفعة ص )٥/٢٦٠(  اجلرح والتعديل )١(
  )١٧٣، ١٧٠ / ٤(   املسند  )٢(
 )٢٧١ ، ٢٦٦ – ٣٦٤ / ٢٢(   املعجم الكبري )٣(
  )٦ / ٩(  جممع الزوائد  )٤(
 )٤٠٠ -٣٩٩: ص (وة    دالئل النب)٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٤٨ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
وأخرجه احلاكم بسنده عن يونس بن بكري، عن األعمش، عن املنهال بن عمرو، عن يعلى بن مرة، عن 

 . ا ، فذكر حنوه  فرأيت منه شيئا عجيب سافرت مع رسول اهللا: أبيه قال
 .  )١(ووافقه الذهيب . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ذه السياقة  : قال احلاكم

 .   وهذا خالف ما تقدم من أن احلديث ليعلى وليس ألبيه مرة بن وهب الثقفي 
 :      احلكم على احلديث 

 .  لغريه بطرقه املتقدمة ضعيف بطريق املصنف جلهالة عبد الرمحن بن عبد العزيز ، لكنه حسن 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٦١٨– ٦١٧ /٢(  املستدرك )١(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٤٩ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

أن يهوديا حلب :  حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن قتادة – ١١٨٠٦ –) ٧٩(
 .فاسود شعره ))اللهم مجله : ((  ناقة فقالللنيب 

 .كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
  :      رجال السند
وزي احلنظلي والء، ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد، مجعت فيه خصال اخلري، هو املر : عبد اهللا بن املبارك

 .    )١(من الثامنة ، مات سنة إحدى ومثانني ومائة ، وله ثالث وستون سنة ، أخرج له اجلماعة 
هو ابن راشد األزدي والء ، أبو عروة البصري، نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، إال أن يف روايته عن  :  معمر
ت واألعمش وهشام بن عروة شيئا ، وكذا ما حدث به بالبصرة ن من كبار السابعة ، مات سنة أربع ثاب

 . )٢(ومخسني ومائة ، أخرج له اجلماعة 
 .  تقدم . هو ابن دعامة السدوسي ، اإلمام الثقة : قتادة 
  : التخريج     

اللهم (( : نعجة، فقال  لنيب حلب يهودي ل: أخربنا معمر عن قتادة قال : أخرجه عبد الرزاق قال 
ومسعت غري قتادة يذكر أنه : قال معمر . ، فاسود شعره حىت صار أشد سوادا من كذا وكذا ))مجله 

 .  )٣(عاش حنوا من سبعني سنة مل يشب 
 .)٤(وأخرجه أبو داود يف املراسيل عن املصنف وابن منيع مثله ، ومل يذكر ناقة وال نعجة 

عمل اليوم والليلة متصال ، بسنده عن ابن املبارك عن معمر عن قتادة عن انس وأخرجه أبن السين يف 
 .  )٥(، فاسود شعره ))اللهم مجله (( :  فقال  حلب رجل لرسول اهللا :رضي اهللا عنه قال

 :     احلكم على احلديث 
  .قتادة مدلس ، وقد عنعن : مرسل ، ورجاله ثقات ، وجاء متصال عند ابن السين ، وفيه 

 

 

                                                           
  ٣٥٧٠:   التقريب )١(
  ٦٨٠٩:   املصدر السابق  )٢(
  )٣٩٢ / ١٠(   املصنف )٣(
  )٤٩٢: (  باب ما جاء يف الدعاء يف الذمي،  رقم )٤(
  ) ٢٨٥: (   باب ما يقول إذا قضى له حاجة  ، رقم )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٥٠ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

حدثين أبو  : حدثين حسني بن واقد، قال    :  حدثنا زيد بن حباب قال     -١١٨٠٧ –) ٨٠( 
، استسقى رسـول اهللا     : مسعت عمرو بن أخطب أبا زيد األنصاري يقول       : يك ، قال    

أربع ، فلقد رأيته وهو ابن      ))اللهم مجله   :((فجئته بقدح، فكانت فيه شعرة فنـزعها، قال      
 . بيضاء وتسعني وما يف رأسه طاقة 

 . كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :      رجال السند 
 .  هو أبو احلسني العكلي، صدوق ، تقدم  : زيد بن احلباب
هو املروزي ، أبو عبد اهللا ، القاضي ، ثقة له أوهام ، من السابعة ، مات سنة تسع ،  : احلسني بن واقد

  .                   )١(بخاري تعليقا ، وأخرج له الباقون سبع ومخسني ومائة ، اخرج له ال: ويقال 
 هو عثمان بن يك األزدي البصري القارئ ، ثقة ، من الثالثة ، أخرج له البخاري يف األدب :أبو يك 

 .              )٢(بفتح النون : ويك . املفرد ، وأخرج له أبو داود 
 :      التخريج  

وما :( بدل )ليس يف حليته شعرة بيضاء : (عن زيد بن احلباب مثله ، إال أنه قال أخرجه أمحد يف مسنده 
 .)٣() يف رأسه طاقة بيضاء 

فلقد رأيته أتى عليه ستون سنة : (وأخرجه الطرباين يف الكبري من طريق زيد بن احلباب مثله ، إال أنه قال 
 .  )٤() ما يف رأسه وحليته شعرة بيضاء 

 .)٥(ستون سنة ، وإسناده حسن :  أمحد والطرباين ، إال أنه قال رواه : قال اهليثمي
فرأيته وهو ابن ثالث وتسعني وما يف رأسه : وأخرجه أبو نعيم من طريق زيد بن احلباب مثله إال أنه قال 

 .)٦(وحليته شعرة بيضاء  
 

                                                           
 ١٣٥٨:   التقريب )١(
   ٨٤١٩:  لسابق    املصدر ا)٢(
  )  ٣٤٠/ ٥(   املسند  )٣(
  )٤٧ / ١٧(   املعجم الكبري  )٤(
  )٣٧٨ / ٩(  جممع الزوائد  )٥(
  )٣٩٣– ٣٩٢: ص (   دالئل النبوة )٦(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٥١ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
علي بن احلسن بن شقيق حدثنا احلسني بن واقد وأخرجه البيهقي يف الدالئل عن احلاكم بسنده حدثنا 

فيصري علي بن احلسن  . )١(فرأيته ابن ثالث وتسعني سنة وما يف رأسه وحليته شعرة بيضاء  : وقالحنوه ، 
 .)٢(بن شقيق متابعاً لزيد بن احلباب ، وهو ثقة حافظ 

  : احلكم على احلديث
 .صحيح لغريه مبتابعة علي بن احلسن لزيد بن حباب 

 :     الغريب  
 . )٣(من الطوق ، وطوق كل شيء ما استدار منه  : طاقة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٢١٢ / ٦(   دالئل النبوة )١(
  ٤٧٠٦:  التقريب  :   انظر  )٢(
 ) طوق : (   املصباح املنري  ، مادة )٣(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٥٢ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 حدثنا معلى بن منصور، عن حيىي بن محزة، عن إسحاق بن أيب فروة –١١٨٠٨ –)٨١(
 :لبنا، فقال أنه سقى النيب : عن يوسف بن سليمان، عن جدته،  عن عمرو بن احلمق 

 . مثانون سنة ال يرى شعرة بيضاء  أتت عليه، فلقد))اللهم أمتعه بشبابه (( 
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
هو الرازي ، أبو يعلى، نزيل بغداد، ثقة سين فقيه، طلب للقضاء فامتنع، أخطأ من  : معلى بن منصور

ى الصحيح، أخرج له اجلماعة زعم أن أمحد رماه بالكذب، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومائة عل
)١( . 

هو ابن واقد احلضرمي ، أبو عبد الرمحن الدمشقي ، القاضي ، ثقة ، رمي بالقدر،  من  : حيىي بن محزة
 . )٢(الثامنة ، مات سنة ثالث ومثانني ومائة على الصحيح وله مثانون سنة ، أخرج له اجلماعة 

 ، متروك ، تقدم  : إسحاق بن أيب فروة
يوسف بن سليمان عن جدته ميمونة ، روى عنه إسحاق بن أيب : قال البخاري : سليمان يوسف بن 

  .)٥(وذكر احلافظ أنه روى عن جده، ومساه معاوية . )٤(وذكر ابن األثري أن اسم جدته ناشرة  . )٣(فروة 
 :     التخريج 

 إسحاق بن أيب فروة أحد وجاء عن: وقال احلافظ . )٦(أخرجه ابن األثري يف األسد بسنده إىل إسحاق 
 .           )٧(فذكره . حدثنا يوسف بن سليمان عن جده معاوية عن عمرو بن احلمق : الضعفاء ، قال 
 .  )٨(إسحاق بن أيب فروة ، وهو متروك : رواه الطرباين ، وفيه  : وقال اهليثمي

 .  منه ومل أظفر به يف املعاجم مع البحث ألن كثريا من حرف العني ساقط : أقول
 . ضعيف جدا ، فيه إسحاق بن أيب فروة ، وهو متروك :  احلكم على احلديث 

                                                           
  ٦٨٠٦:   التقريب )١(
   ٧٥٣٦:   التقريب  )٢(
  )٣٨١ / ٨(   التاريخ الكبري  )٣(
  )   ٧١٤/ ٣(  أسد الغابة )٤(
  )٥٣٣ /٢(  اإلصابة )٥(
  )٧١٤ / ٣(    أسد الغابة  )٦(
  )٥٣٣ – ٥٣٢ / ٢(   اإلصابة )٧(
  )٤٠٦ / ٩(   جممع الزوائد )٨(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٥٣ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 حدثنا ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن حيىي بن جعدة، عن – ١١٨٠٩ –) ٨٢(
،  جاءت أم مالك بعكة مسن إىل رسول اهللا: رجل حدثه عن أم مالك األنصارية، قال

فعها إليها فرجعت، فإذا هي مملوءة، فأتت رسول  بالال فعصرها، مث رفأمر رسول اهللا 
رددت علي :وما ذاك يا أم مالك؟قالت: أنزل يف شيء يا رسول اهللا؟ قال:  فقالت اهللا 

لقد عصرا حىت ! والذي بعثك باحلق : فدعا بالال فسأله عن ذلك ،فقال : هدييت، قال
بركة عجل اهللا ثواا ، مث هنيئا لك يا أم مالك ، هذه :  استحييت ، فقال رسول اهللا 
 .        واهللا أكرب عشرا سبحان اهللا عشرا ، واحلمد هللا عشرا ، : علمها  أن يف دبر كل صالة 

 .  كله زائد على الكتب الستة ذا السياق  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 . اختلط ، تقدم صدوق : هو حممد بن فضيل ، تقدم وهو ثقة ، وعطاء بن السائب  : ابن فضيل
 هو ابن هبرية بن أيب وهب املخزومي، ثقة ، وقد أرسل عن ابن مسعود وحنوه ، من :حيىي بن جعدة

 . )١(الثالثة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، والترمذي يف الشمائل 
 . مل أظفر به :  حدثه عن رجل

 :      التخريج 
 . )٢(يف األسد من طريق املصنف ، مثله أخرجه الطرباين يف الكبري وابن األثري 

  . )٣(رواه الطرباين، وفيه راو مل يسم، وعطاء بن السائب اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح: قال اهليثمي
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 

                                                           
    ٧٥٢٠:   التقريب  )١(
  )٣٨٩ / ٦( ، األسد  ) ٣٥١ / ٢٥(   املعجم الكبري  )٢(
  )٣٠٩ / ٨(   جممع الزوائد )٣(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٥٤ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 ما أخرجه مسلم  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما من أصل قصة العكة ، وأا ويشهد له
فتجد فيها مسنا حىت عصرته،   ، وأا كانت تعمد إىل العكة اليت كانت دي للنيب كانت دي للنيب

   .  )١( )) لو تركتيها ما زال قائما(( : نعم قال: ؟ قالت ))عصرتيها(( :  فقال فأتت النيب 
      احلكم على احلديث 

لط ، وجاء احلديث من طريق جابر عند مسلم ضعيف ذا السند ، فيه رجل مبهم ، وفيه عطاء وهو خمت
 .علمها ما تقول دبر الصالة  لكن مل يذكر أنه 

 :      الغريب 
يقال ملثل الشكوة مما يكون :  آنية السمن ، قال ابن السكيت – بالضم –العكة :  قال اجلوهري :عكة 

  .)٢(العكَك ، والِعكاك : فيه السمن عكة ، واجلمع 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حدثنا وكيع، عن األعمش، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد             –١١٨١٠–) ٨٣(
  فكان رسول    ،خرج أيب يف غزاة يف عهد رسول اهللا         : الفايشي، عن ابنة خلباب قالت    
                                                           

  )٢٢٨٠: (  كتاب الفضائل،  رقم )١(
 )عكك : (   الصحاح للجوهري ، مادة )٢(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٥٥ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

حلبها فعاد  يتعاهدنا، فيحلب عنـزا لنا، فكان حيلبها يف جفنة لنا فتمتلئ، فلما قدم خباب              
 . حالا كما كان 

 .كله زائد على الكتب الستة  :  الزيادةنوع
 :     رجال السند 

 . تقدموا ، وهم ثقات – وهو السبيعي –وكيع واألعمش وأبو إسحاق 
هو ابن قيس النخعي ، أبو بكر الكويف ، أخو األسود بن يزيد وابن أخي  : عبد الرمحن بن يزيد الفايشي

، ثقة ، من كبار الثالثة ، مات سنة ثالث ومثانني ، علقمة بن قيس النخعي، ووالد حممد بن عبد الرمحن 
 . )١(أخرج له اجلماعة 
بفتح الفاء وكسر الياء املنقوطة بنقطتني من حتتها ، والشني املعجمة يف آخرها : الفايشي  : قال السمعاين

د الفايشي عبد الرمحن بن يزي: هذه نسبة إىل فائش ، وظين أنه بطن من مهدان ، واملنتسب إليها : ، قال 
  . )٢( اهلمداين ، من أهل الكوفة

 :      التخريج 
كان رسول اهللا حيلبها حىت متتلئ : فقلنا خلباب: أخرجه أمحد يف مسنده مثل املصنف، وزاد يف آخره

عبد : والطرباين يف الكبري من طريق املصنف مثله ، إال أنه قال.  )٣(جفنتنا فلما حلبتها نقص حالا 
 . )٥(وأخرجه ابن األثري يف األسد من طريق املصنف ، مثله . )٤( الفائشي، وهو خطأ الرمحن بن زيد

 
 
 
 

…………………………………………………………………… 

                                                           
  ٤٠٤٣: ، التقريب  ) ١٤– ١٣ / ١٨: (  ذيب الكمال )١(
  ) ٢٣٥ / ٩(   ألنساب   )٢(
  )٣٧٢ / ٦ ، ١١١/ ٥(   املسند  )٣(
 ، ) ٣١٣ / ٨( ، جممع الزوائد  ) ١٨٧ / ٢٥( ري    املعجم الكب)٤(
  )٤١٧ _ ٤١٦ / ٦(   أسد الغابة )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٥٦ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

رواه أمحد والطرباين، ورجاهلما رجال الصحيح غري عبد الرمحن بن زيد الفائشي ، وهو ثقة : قال اهليثمي 
 .صحيح وقد أخرج له اجلماعة  وهذا منه غريب ، فكيف خيرج عبد الرمحن من رجال ال)١(

 :      احلكم على احلديث 
 .رجاله ثقات ، إال أن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعنه 

 :      الغريب 
 . )٢(اجلفان واجلفنات : واجلفنة كالقصعة ، واجلمع : قال اجلوهري  : جفنة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٣١٢ / ٨(   جممع الزوائد  )١(
 )جفن : (  الصحاح ، مادة )٢(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٥٧ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

:  إذا قـرأ      كان النيب    : حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة قال        -١١٨١١–) ٨٤(
       وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح ]بدئ يب يف اخلـري    : ((  يقول ]٧: األحزاب 

 )) .وكنت آخرهم يف البعث 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند
 .هو محاد بن أسامة ثقة تقدم وكذا قتادة بن دعامة  : أبو أسامة
هو ابن أيب عروبة اليشكري والء، أبو النضر البصري،  ثقة حافظ ، له تصانيف، لكنه كثري  : سعيد

مهران، من الساسة ، مات سنة : التدليس واختلط ، وكان من أثبت الناس يف قتادة، واسم أيب عروبة 
 .             )١(ست أو سبع ومخسني ومائة ، أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج 
وإذ أخذنا من  ثنا سعيد عن قتادة قوله،  : ثنا يزيد قال : ربي يف تفسريه قال ثنا بشري ، قال أخرجه الط

كنت أول األنبياء يف : (( كان يقول   وذكر لنا أن نيب اهللا:  قال النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح
أبو زرعة الدمشقي ثنا حدثنا : قال وأخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه. )٢( )) اخللق ، وآخرهم يف البعث

 حممد بن بكار حدثنا سعيد بن بشري حدثنا قتادة عن احلسن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
  . )٣( احلديث

حدثنا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا حممد ابن بكار حدثنا : قال ابن أيب حامت :  رمحه اهللا تعاىلقال ابن كثري
 :  يف قول اهللا تعاىل النيب سن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عنسعيد بن بشري، حدثين قتادة عن احل

كنت أول النبيني يف اخللق،  : (( ، اآلية قال النيب  وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح
سعيد بن بشري فيه ضعف، وقد رواه سعيد بن أيب عروبة عن : قال )). وآخرهم يف البعث، فبدأين قبلهم

 . )٤(رسال، وهو أشبه، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفا، واهللا أعلم قتادة به م
 . )٥(وذكره السيوطى يف الدر عن املصنف وابن جرير عن قتادة مثله 

                                                           
  ٢٣٦٥:    التقريب   )١(
 )٢١/١٢٥(   جامع البيان )٢(
 )٩/٣١١٦ (  تفسري ابن أيب حامت )٣(
  ) .٤٢٨– ٤٢٧ / ٥(   تفسري القرآن العظيم  )٤(
 )٦/٥٧٠(  الدر املنثور   )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٥٨ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

وأبو أسامة . مرسل، ورجاله ثقات، وسعيد بن أيب عروبة من أثبت الناس يف قتادة: احلكم على احلديث
 .عن سعيد قبل االختالط ويزيد سواء كان ابن زريع أو ابن هارون روى 

 حدثنا حممد بن أيب عبيدة بن معن، عن أبيه، عن األعمش، عـن أيب               –١١٨١٢–) ٨٥(
_ وهـو غـضبان     _ ذات يوم  خرج إلينا رسول اهللا     : سفيان، عن أنس بن مالك قال       
سـلوين،  : فما رأيت يوما كان أكثر باكيا مقنعا منه، فقال        : وحنن نرى أن معه جربيل، قال     

أيف ! يا رسول اهللا  : فقام إليه رجل ، فقال    :  تسألوين عن شيء إال أنبأتكم به، قال       ال! فواهللا
! يا رسـول اهللا   : فقام إليه آخر، فقال   : ، قال ))ال، بل يف النار   : ((اجلنة أنا أم يف النار؟ قال     

أعلينا حج يف كـل عـام       :  إليه آخر ،فقال      فقام: ، قال   )) أبوك حذافة : (( من أيب؟ قال  
: ، قـال    ))لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت ما قمتم ا ، ولو مل تقوموا ا هللكتم                : ( ؟قال  
 رسوال ، يا    رضينا باهللا ربا،وباإلسالم دينا ومبحمد      : فقام عمر بن اخلطاب فقال      : قال  

كنا حديثي عهد جباهلية، فال تبد سوآتنا وال تفضحنا لسرائرنا، واعف عنـا             ! رسول اهللا   
 اخلري والشر،   مل أر كاليوم يف   : فسري عنه مث التفت حنو احلائط، فقال      : عفا اهللا عنك ، قال    

 .            رأيت اجلنة والنار دون هذا احلائط 
أيف اجلنة أنا أم يف : وحنن نرى أن معه جربيل، وقول الرجل: قول أنس رضي اهللا عنه : نوع الزيادة 
 . كنا حديثي عهد جباهلية ، اخل : عنه وقول عمر رضي اهللا ))ال ، بل يف النار : ((النار؟ قال

 :      رجال السند 
: هو ابن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود املسعودي الكويف، اسم أبيه : حممد بن أيب  عبيدة بن معن 

 . )١(عبد امللك ، ثقة من العاشرة ، مات سنة مخس ومائتني، أخرج له اجلماعة إال البخاري والترمذي 
بد امللك بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل املسعودي، أبو عبيدة ، ثقة، هو ع : أبوه

 . )٢(من السابعة، أخرج اجلماعة إال البخاري والترمذي 
 . سليمان بن مهران ، ثقة ، تقدم  : األعمش

رج له هو طلحة بن نافع الواسطي ، اإلسكاف ، صدوق، نزل مكة ، من الرابعة، أخ: أبو سفيان 
       .)١(اجلماعة 

                                                           
  ٦١٢٥:     التقريب  )١(
 ٤٢١٨:   املصدر السابق  )٢(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٥٩ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

   …………………………………………………………………… 
 :      التخريج 

ثنا سعيد عن : حدثنا يزيد بن زريع قال : أخرجه ابن جرير يف تفسريه قريبا منه عن بشر بن معاذ قال
 ]١٠١ :املائدة [   يأيها الذين ءامنوا ال تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم :قتادة يف قوله تعاىل

 .  )٢(فحدثنا أن أنس بن مالك حدثهم ، فذكر احلديث مبعناه : قال
وعزاه السيوطي يف الدر إىل عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وأيب حامت وابن مردويه من طريق قتادة 

 .  )٣(عن أنس رضي اهللا عنه 
 .                                )٤(جه  موع هذا احلديث إال الزيادات ما أخرجه الشيخان والترمذي وابن مايشهد

  :      احلكم على احلديث
 .صحيح اإلسناد ، رجاله رجال الصحيح 

 
 
 
 
 
 
 

١
                                                                                                                                                                              

  ٣٠٣٥:   املصدر السابق  )١(
  )٨٠ / ٧(   جامع البيان  )٢(
  )٢٠٤ / ٣(  الدر املنثور   )٣(
 تسئلوا عن أشـياء إن تبـد لكـم          ال :   أخرجه البخاري يف التفسري ، يف تفسري سورة املائدة ، باب قوله تعاىل                )٤(

،ويف الفـنت   ) ٦٣٦٢: ( ويف الدعوات ، باب التعوذ من الفنت ، رقم  ) ٤٦٢١: (، رقم    )١٠١: املائدة  [ ،   تسؤكم
  ) . ٧٢٩٤: (،   ويف االعتصام، باب ما يكره من كثرة الـسؤال، رقـم                ) ٧٠٨٩: ( باب التعوذ من الفنت ، رقم       

وابن ماجه يف    ) ٣٠٥٨: ( والترمذي يف التفسري ، باب ومن سورة املائدة ، رقم            ) ٢٣٥٩( : ومسلم يف الفضائل  رقم      
  ) ٢٨٨٥: (املناسك ،باب فرض احلج رقم 

 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٦٠ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

أبطأ جربيل على الـنيب  : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال    -١١٨١٣-)٨٦(
      إين أرى ربك قد قالك مما نرى من جزعـك ،           : فجزع جزعا شديدا، فقالت له خدجية
 ]    ٣-١: الضحى[،  ربك وما قلىوالضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك:فنـزلت: قال

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
  :     رجال السند
هو ابن الزبري بن العوام األسدي، ثقة فقيه، رمبا دلس، من اخلامسة، مات سنة مخس أو  : هشام بن عروة

 .       )١(انون سنة ، أخرج له اجلماعة ست وأربعني ومائة ، وله سبع ومث
هو عروة بن الزبري بن العوام األسدي، أبو عبد اهللا املدين، ثقة فقيه مشهور ، من الثانية ، مات سنة  : أبوه

 .)٢(أربع وتسعني على الصحيح ، ومولده يف أوائل خالفة عمر الفاروق ، أخرج له اجلماعة 
 :     التخريج 

ثنا عبد الواحد : وعن ابن أيب الشوارب قال . سريه عن أيب كريب عن وكيع مثله أخرجه الطربي يف تف
 ما أرى ربك إال قد أن خدجية قالت للنيب : سليمان الشيباين عن عبد اهللا بن شداد : ابن زياد ، قال 

 .  )٣(اخل  والضحى  : قالك ، فأنزل اهللا 
  أبطأ جربيل عن النيب  : روة رضي اهللا عنه قالوأخرج ابن جرير وابن املنذر عن ع: وقال السيوطي 

 والضحى :أرى ربك قد قالك مما يرى من جزعك، فأنزل اهللا: فجزع جزعا شديدا، فقالت خدجية 
ولعل ذكر خدجية ليس حمفوظا، أو :  بعد ما أورد احلديثني عن ابن جريرقال ابن كثري.   )٤(إىل آخرها  

  .  )٥(واهللا أعلم قالته على وجه التأسف والتحزن، 
 ، أبطأ جربيل على رسول اهللا : وهو خمالف ملا يف الصحيحني من حديث جندب بن سفيان قال: قلت

  .)٦( وهذا لفظ مسلم …والضحى: قد ودع حممد، فأنزل اهللا : فقال املشركون
 . منقطع بطريقيه ، ورجاهلما ثقات إال أن يف متنه نكارة  : احلكم على احلديث 

                                                           
  ٧٣٠٢:   التقريب  )١(
 ).٤٥٦١:   املصدر السابق  )٢(
 )٣٠/٢٣٢(  جامع البيان )٣(
  )٥٤٠ / ٨(   الدر املنثور  )٤(
  )٣٨٠٠ / ٨(   تفسري القرآن العظيم  )٥(
 )١٧٩٧: (ومسلم يف اجلهاد، رقم) ٤٩٥٠: ( أخرجه البخاري يف التفسري، يف تفسري سورة الضحى، رقم)٦(
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حدثنا حممد بن فضيل، عن قدامة العامري، عن جسرة، عـن أيب ذر،              –١١٨١٦–)٨٧(
 وهو يصلي ذات ليلة وهو يردد آية حىت أصبح، يركـع ـا              مسعت رسول اهللا    : قال

ما زلت تـردد    ! يا رسول اهللا    :  قلت ]١١٨: املائدة[،  إن تعذم فإم عبادك    ويسجد ا   
لت ريب الشفاعة ألميت، وهي نائلة ممن ال يـشرك          إين سأ (( هذه اآلية حىت أصبحت؟ قال      

 ))  .باهللا شيئا 
ما زلت تردد هذه اآلية حىت أصبحت؟ اخل ، من ! يا رسول اهللا:قلت : قال :من قوله :نوع الزيادة 

 .حديث أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه 
 :      رجال السند 
 روح الكويف العامري، مقبول ، من السادسة ، هو ابن عبد اهللا بن عبدة البكري ، أبو : قدامة العامري

 .وحممد بن فضيل تقدم ، وهو ثقة .   )١(أخرج له النسائي وابن ماجه 
إن هلا إدراكا ، أخرج هلا أبو : هي بنت دجاجة العامرية الكوفية ، مقبولة ، من الثالثة ويقال  : جسرة

ذكره .  بعدالة وال جرح –يعين جسرة – ال أعرفها : قال ابن خزمية. )٢(داود والنسائي وابن ماجه 
  .)٣(السندي عن السيوطي 

 :     التخريج 
أخرجه أمحد يف مسنده عن حممد بن فضيل عن فليت العامري عن جرة العامرية عن أيب ذر، مثل املصنف 

 .)٦(وأخرجه النسائي وابن ماجه إال الزيادة . )٥(وفليت هو قدامه العامري . )٤(وحرف جسرة إىل ميسرة 
 :     احلكم على احلديث 

 .)٧(يف إسناده مقبوالن ، فليت وجسرة ، وصححه البوصريي 

                                                           
  ٥٥٢٧:    التقريب  )١(
 )٨٥٥١: التقريب   ( )٢(
 )١٣٧ / ٢(  شرح السندي على ابن ماجه على هامش السنن )٣(
 )٥/١٤٩(  املسند  )٤(
 .والتقريب) ٤٥٧/ ٢٣(ذيب الكمال :   أنظر )٥(
، وابن ماجه يف الصالة ، باب ما جاء يف القراءة يف صالة )١٠١١: (  أخرجه النسائي يف الصالة ، باب ترديد، رقم)٦(

 )١٣٥٠: (الليل، رقم 
  )٤٤٣:  (   مصباح الزجاجة ، رقم )٧(
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تبت  ملا أنزل اهللا: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبري قال-١١٨١٧-)٨٨(
:  ومعه أبو بكر، فقال أبو بكر      جاءت امرأة أيب هلب إىل النيب       ] ١: املسد[ يدا أيب هلب  

فلم تره، فقالت أليب    : إنه سيحال بيين وبينها، قال    : امرأة بذية اللسان، فقال   إا  ! يا نيب اهللا  
إنك ملـصدق    : ما ينطق بالشعر وال يقوله ، فقالت        ! واهللا  : هجانا صاحبك ، فقال     : بكر  
يزل ملك بـيين    مل  : ما رأتك قال    ! يا رسول اهللا    : فاندفعت راجعة ، فقال أبو بكر       : قال  

 .بت  ويبنها يسترين حىت ذه

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند

 . تقدمت ترامجهم ، وفيهم عطاء بن السائب صدوق اختلط
  :      التخريج

  )١(أخرجه أبو نعيم  بسنده عن حييي بن عبد احلميد ثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبري مثله 
  . )٢(نف وأيب نعيم عن ابن عباسوأخرجه السيوطي يف الدر من طريق املص

وأخرجه أبو يعلى يف مسنده، عن شيخه حممد بن منصور الطوسي حدثنا أبو أمحد الزبريي، حدثنا عبد 
تبت يدا أيب   ملا نزلت : السالم بن حرب عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

 .)٣()) منها جبناحيه مل يزل ملك يسترين : (( اخل حنوه ويف آخره  هلب
 .  وأخرجه البزار يف مسنده قال حدثنا إبراهيم يب سعيد اجلوهري ثنا أبو أمحد اخل مثل أيب يعلى 

 . )٥(وأخرجه ابن حبان يف صحيحه عن أيب يعلى مثله .   )٤( وهذا حسن اإلسناد :وقال
 .  )٦(وذكره ابن كثري يف تفسريه عن البزار مثله 

                                                           
 )١٥٠ص (  دالئل النبوة  )١(
 )١/٣١٨(  اخلصائص )٢(
 )٤/٢٣٥٨، ١/٢٥(  مسند أيب يعلى )٣(
  )٨٤– ٨٣ / ٣(  كشف األستار  )٤(
  ) .٦٤٧٧:   رقم ١٥٢ / ٨(   اإلحسان  )٥(
  )٣٨٩١ / ٨(   تفسري القرآن العظيم  )٦(
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…………………………………………………………………… 
ولكن فيه عطاء : قلت : إنه حسن اإلسناد ، قال : رواه أبو يعلى والبزار حنوه، وقال البزار : قال اهليثمي

  .    )١(بن السائب وقد اختلط 
 هلذا احلديث حديث أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما عند احلميدي يف مسنده وأيب يعلى ويشهد

 جاءت العوراء أم مجيل وهلا ولولة ، ويف يدها  تبت يدا أيب هلب :ت ملا نزل: بسندمها عن أمساء قالت 
  الشك من أيب موسى، ودينه قلينا ، وأمره عصينا ، ورسول اهللا– أو أتينا –مذمم أبينا : فهر، وهي تقول 

  لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن : قال أبو بكر: قال_ معه :  أو قال -جالس ،وأبو بكر إىل جنبه
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال   :إا لن تراين، وقرأ قرآنا اعتصم به :  فقالتراك،

 فجاءت حىت قامت على أيب بكر، ومل تر النيب : ، قال ]٤٥: اإلسراء  [ يؤمنون باآلخرة حجابا مستوراً

 ما هجاك، ! ال ورب هذا البيت: بلغين أن صاحبك هجاين، قال أبو بكر!يا أبا بكر : ، قالت
 .     )٢(قد علمت قريش أين بنت سيدها : فانصرفت وهي تقول 

وروى البزار  : وقال احلافظ ابن حجر.  )٣(ووافقه الذهيب  هذا حديث صحيح اإلسناد ، : قال احلاكم
وأخرجه احلميدي وأبو يعلى وابن : ملا نزلت ، وذكر احلديث ، مث قال : بإسناد حسن عن ابن عباس قال 

  :ملا نزلت: وللحاكم من حديث زيد بن أرقم : امت من حديث أمساء بنت أيب بكر بنحوه ،قال أيب ح
تبت يدا أيب هلب إن حممدا هجاك ، فأتت رسول اهللا : ، قيل المرأة أيب هلب هل رأيتين :  ، فقالت

 .     )٤(أمحل حطبا ، أو رأيت يف جيدي حبال 
 :     احلكم على احلديث 

، لكن يشهد له حديث أمساء )٥(الختالط عطاء ، وابن فضيل ممن روى عنه بعد االختالط إسناده ضعيف 
 .فيصري حسنا لغريه 

     

                                                           
  )١٤٤ / ٧(   جممع الزوائد )١(
  )٥٣ / ١( ، مسند أيب يعلى  ) ٣٢٣: (  مسند احلميدي ، رقم )٢(
  )٣٦١ / ٢(   املستدرك )٣(
  )٧٣٨ / ٨(   فتح الباري )٤(
  )٤٤٦: ص ( هدي الساري :   انظر  )٥(
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   ………………………………………………………………… 
 :      الغريب 
 . )١( الفحش يف القول -البذاء باملد : بذية اللسان

 . )٢(يهجوه هجوا ، وقع فيه بالشعر ، وسبه وعابه  : هجاه
 . )٣(احلجر مطلقا : احلجر ملء الكف ، وقيل :  الفهر

 
 
 
 
 
 

                                                           
 )بذأ : (مادة (   النهاية )١(
 )هجو : (   املصباح املنري، مادة )٢(
 )فهر : (   النهاية ، مادة )٣(
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ثنا سفيان عن أيوب بن موسى يرفعه إىل        :  حدثنا معاوية بن هشام قال       -١١٨٢١–)٨٩(
املتهوكون إين بعثت خامتا وفاحتا، فاختصر يل احلديث اختصارا، فال يهلكنكم : (( النيب 

   . (( 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
  :       رجال السند
معاوية بن أيب العباس، : هو القصار ، أبو احلسن ، الكويف موىل بين أسد ، ويقال  : معاوية بن هشام

صدوق له أوهام ، من صغار التاسعة ، مات سنة أربع ومائتني ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، 
 . )١(وأخرج له الباقون 

 . تقدم .  أمري املؤمنني يف احلديث هو الثوري أبو عبد اهللا : سفيان
 هو ابن عمرو بن سعيد بن عمرو، أبو موسى املكي األموي، ثقة ،من السادسة ،: أيوب بن موسى

 . )٢(مات سنة اثنتني وثالثني ومائة ، أخرج له اجلماعة 
 : التخريج           

ر بن اخلطاب مر برجـل يقـرأ        أن عم : أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة           
نعم ، فاشترى أدميـا     : أتكتب يل من هذا الكتاب، قال       : كتابا، فاستمعه ساعة فاستحسنه ، فقال للرجل      

 فجعل يقرأ عليه ، وجعل وجه رسول         لنفسه ، مث جاء به إليه فنسخ له يف بطنه وظهره، مث أتى به النيب              
، أال تـرى                        ثكلتك أمك يا ابن اخلطاب      : اب ، وقال     يتلون ، فضرب رجل من األنصار بيده الكت        اهللا  

بعثـت فاحتـا     إمنـا ((:  عند ذلك    منذ اليوم ،وأنت تقرأ هذا الكتاب؟ فقال النيب        وجه رسول اهللا    
وخامتا، وأعطيت جوامع الكلم وفواحته ، واختصر يل احلديث اختصارا ، فال يهلكـنكم املتـهوكون                

(()٣( .  
وذكره السيوطي يف اجلامع الصغري وعزاه إىل . )٤( الشعب من طريق عبد الرزاق وأخرجه البيهقي يف

 .  )١(وكذا الشيخ األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري  والسلسلة الضعيفة  . )٥(البيهقي

                                                           
  ٦٧٧١:    التقريب  )١(
  ٦٢٥:    املصدر السابق  )٢(
  )١١٣– ١١٢ / ٦(   املصنف  )٣(
  )٤٠٧ / ٤(    شعب اإلميان )٤(
  )١٠٢ / ١(الصغري    اجلامع )٥(
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…………………………………………………………………… 
            يا رسول اهللا    : أنه قال    و  وقد ذكر اهليثمي رمحه اهللا تعاىل قصة استنساخ عمر الكتاب وجميئه إىل النيب              

: حىت امحـرت وجنتـاه، مث نـودي        ، كتاب نسخته لنـزداد به علما إىل علمنا، فغضب رسول اهللا                
 ، السالح السالح ، فجاءوا حىت أحدقوا منرب رسول          أغضب نبيكم   : بالصالة جامعة ، فقال األنصار      

ت جوامع الكلم وخوامته، واختصر يل اختصارا، ولقـد         إين قد أوتي  ( (يا أيها الناس ،     :  ،فقال    اهللا
رضيت : فقمت ، فقلت    : ، قال عمر    )) أتيتكم ا بيضاء نقية ، فال تتهوكوا، وال يغرنكم املتهوكون           

  . باهللا ربا ، وباإلسالم دينا ، وبك رسوال ، مث نزل رسول اهللا 
 . )٢(اق ، ضعفه أمحد ومجاعة  عبد الرمحن بن إسح: رواه أبو يعلى ، وفيه  : قال اهليثمي

 :احلكم على احلديث    
مل يدرك عمر -عبد اهللا بن زيد:  وامسه –معضل عند املصنف، ومنقطع عند عبد الرزاق، ألن أبا قالبة 

 . رضي اهللا عنه 
  : الغريب    

  .)٣(ة التهوك ، التحري، والتهوك  أيضا ، التهور ، وهو الوقوع يف الشيء بقلة مباال : املتهوكون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١
                                                                                                                                                                              

 ) .        ٢٨٦٤: (،  السلسلة الضعيفة ، رقم  )٢٠٥٥: (  ضعيف اجلامع الصغري ، رقم )١(
 
 ، ومل استطع احلصول عليه يف مسند أيب يعلى ) ١٧٣ / ١(   جممع الزوائد  )٢(
 )ك : (   الصحاح ، مادة )٣(
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:  حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، قال-١١٨٢٢-)٩٠ (
 )).إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق  ((قال رسول اهللا 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند

 .  ام تقدمت ترامجهم ، وهم ثقات سوى معاوية بن هشام ، صدوق له أوه
 :     التخريج 

:  قال أخربنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رسول اهللا: أخرجه عبد اهللا بن وهب يف جامعه قال
 . )١()) أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا ، وإمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق (( 

ا عبد العزيز بن حممد عن حدثن: حدثنا سعيد بن منصور قال :  ما أخرجه ابن سعد وأمحد قااليشهد له
إمنا ((:   قال رسول اهللا: حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

 .  )٢( ))بعثت ألمتم صاحل األخالق 
واحلاكم يف .وأخرجه البخاري يف األدب عن إمساعيل بن أيب أويس حدثين عبد العزيز بن حممد اخل مثله 

  . )٣(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب املستدرك ، وقال 
 .)٥(وأخرجه مالك يف املوطأ بالغاً .  )٤(وأخرجه البيهقي يف الشعب بسنده إىل سعيد بن منصور مثله 

       .                                        )٦(هو صحيح متصل من وجوه عن أيب هريرة وغريه  : وقال ابن عبد الرب
 :     احلكم على احلديث 

 .مرسل، ويف إسناده معاوية بن هشام ، صدوق له أوهام ، لكن يتقوى بالشاهد فيصري حسنا لغريه 
 
 

 

                                                           
 )٤٨٣ برقم ٢/٥٨٤(  جامع ابن وهب )١(
 )  ٢/٣٨١(، املسند ) ١/١٩٢(ى    الطبقات الكرب)٢(
 )٢/٦١٣(، املستدرك ) ٢٧٣رقم (  األدب املفرد  )٣(
 )٧٩٧٨ رقم ٢٣١-٦/٢٣٠(  شعب اإلميان )٤(
 ) .٨ برقم ٢/٩٠٤(  املوطأ )٥(
 ) .٤٥رقم (  سلسلة األحاديث الصحيحة )٦(
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ثنا زائدة بن قدامة عن منصور عن مسلم        : حدثنا معاوية بن عمرو قال    -١١٨٢٣-)٩١(
مـا    !يا رسـول اهللا   : منهم أو من شاء اهللا      قال أصحاب رسول اهللا     : عن مسروق قال  

ومن يطـع   :ينبغي لنا أن نفارقك يف الدنيا، فإنك لو مت رفعت فوقنا فلم نرك فأنزل اهللا                
 والصاحلني  اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء           

   ].٦٩: النساء  [  وحسن أولئك رفيقا 

 .الكتب الستة كله زائد على :نوع الزيادة 
  :     رجال السند

 .تقدمت ترامجهم إال معاوية بن عمرو ومسروق ، وهم ثقات 
بفتح امليم وسكون املهملة وكسر النون، –هو ابن املهلب بن عمرو األزدي ، املعين  : معاوية بن عمرو

عشرة ومائتني أبو عمرو البغدادي ، ويعرف بابن الكرماين ، ثقة ، من صغار التاسعة ، مات سنة أربع 
 .                 )١(على الصحيح ، أخرج له اجلماعة 

 هو ابن األجدع بن مالك اهلمداين الوادعي ، أبو عائشة ، الكويف ، ثقة فقيه عابد ، خمضرم : مسروق
 .         )٢(ثالث وستني ، أخرج اجلماعة : من الثانية ، مات سنة اثنتني ويقال 

 :   التخريج     
 .)٣(اآلية : لطربي يف تفسريه عن ابن محيد عن جرير عن منصور مثله إال انه قالأخرجه ا

 .       )٤(وأخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه عن حييي بن املغرية عن جرير عن منصور مثله 
  .             )٥(وقد روي هذا األثر مرسال عن مسروق وعكرمة :  رمحه اهللا تعاىل قال ابن كثري
   )٦(يوطي إىل عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت وعامر الشعيب، وقتادة ، والربيع بن أنس وعزاه الس

 
 

                                                           
  ٦٧٦٨:     التقريب   )١(
 )٦٦٠١:    املصدر السابق  )٢(
 )٥/١٦٢  (  جامع البيان )٣(
 )٣/٩٩٧(  تفسري ابن أيب حامت   )٤(
  )٣١٠ / ٢(   تفسري القرآن العظيم )٥(
  )١٨٢ / ٢(  الدر املنثور  )٦(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٦٩ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
 . )١( له ما أخرجه  ابن جرير يف تفسريه عن قتادة وعكرمة والسدي والربيع ويشهد

 .)٢(وابن أيب حامت عن عكرمة حنوه 
جـاء  : غري بسنده عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت            وأخرج الطرباين يف األوسط والص    

إنك ألحب إيل من نفسي، وإنك ألحب إيل من أهلـي           ! واهللا  ! يا رسول اهللا  : فقال    رجل إىل النيب  
ومايل وأحب إيل من ولدي ، وإين ألكون يف البيت فأذكرك فما أصرب حىت آتيك فـأنظر إليـك ، وإذا                     

ت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني، وإين إذا دخلت اجلنة خـشيت أال               ذكرت مويت وموتك عرف   
ومـن يطـع اهللا      :  شيئا حىت نزل عليه جربيل عليه السالم ـذه اآليـة             أراك، فلم يرد عليه النيب      

 اآلية   والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 
  ]٦٩: اء النس  [ 

 مل يرو عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة إال فضيل، تفرد به عبد اهللا بن : قال الطرباين 
  . )٣(عمران 

  .)٤(رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ، ورجاله رجال الصحيح  : وقال اهليثمي
 . )٥(وأخرج الطرباين يف الكبري حنوه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .)٦(عطاء بن السائب ، وقد اختلط : وفيه  : اهليثميقال 
 : احلكم على احلديث      

مرسل من طريق املصنف وغريه عن مسروق وعكرمة وقتادة وغريهم ، وجاء متصال عن عائشة وابن 
 . عباس رضي اهللا عنهم ، فيصري حسنا لغريه بطرقه 

 

 
 

                                                           
  )١٦٣ / ٥(   جامع البيان  )١(
  )٩٩٨ / ٣(   تفسري ابن أيب حامت )٢(
  )٢٦ / ١( والصغري  ) ٤٧٧: (  املعجم الكبري ، رقم )٣(
 ) ٧/ ٧(  جممع الزوائد   )٤(
  )١٢٥٥٩: (  املعجم الكبري  ، رقم )٥(
  )٦ /٧(  جممع الزوائد  )٦(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٧٠ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

ة، عن بيان، عن حكيم بن ثنا زائد: حدثنا معاوية بن عمرو، قال –١١٨٢٤ –)٩٢(
 قال ]٢٨٥:البقرة [ ءامن الرسول مبا أنزل إليه من ربه : ملا أنزلت هذه اآلية: جابر قال

 فقرأ النيب : إن اهللا قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، سل تعطه، قال: جربيل للنيب 
    ]٢٨٦: البقرة [،  إىل آخر اآلية ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هذه اآلية حىت ختمها 

  كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :رجال السند      

 .  تقدما ، ومها ثقتان– وهو ابن قدامة –معاوية بن عمرو وزائدة 
هو ابن بشر األمحسي البجلي، أبو بشر، الكويف املعلم، ثقة ثبت ، من اخلامسة، أخرج له اجلماعة : بيان 

)١(                   .            
 ثقة ، من الثالثة ، مات سنة اثنتني – مبهملتني –هو ابن طارق بن عوف األمحسي  : حكيم بن جابر
غري ذلك، أخرج له أبو داود يف املراسيل، والترمذي يف الشمائل، : مخس وتسعني ، وقيل: ومثانني وقيل

 .               )٢(وأخرج له النسائي وابن ماجه 
 :التخريج      

 :أخرجه سعيد بن منصور يف سننه عن خالد بن عبد اهللا عن بيان عن جابر بن حكيم حنوه ، ويف آخره 
 ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها … حىت ختم السورة مبسألة حممد   )٣(. 

. )٥(وكذا ابن أيب حامت حنوه . )٤(وأخرجه ابن جرير يف تفسريه، عن ابن محيد عن جرير عن بيان، مثله 
 .  )٧(، والسيوطي إىل ثالثتهم  )٦(ه ابن كثري إىل ابن جرير وعزا
 :   احلكم على احلديث    

 .مرسل ، ورجاله ثقات 

                                                           
  ٧٨٩: ، التقريب  )٣٠٤ – ٣٠٣ / ٤(   ذيب الكمال )١(
 ١٤٦٧:    التقريب  )٢(
  )٤٧٨: (   سنن سعيد  ، رقم )٣(
  )١٥٤ – ١٥٣ / ٣(   جامع البيان )٤(
  )٥٧٥ / ٢(   تفسري ابن أيب حامت  )٥(
  )٦٧٦ / ٢( قرآن العظيم    تفسري ال)٦(
  )١٣٣ / ٢(   الدر املنثور    )٧(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٧١ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 حدثنا حممد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبري عن ابن عباس –١١٨٢٧–) ٩٣(
مكتوبا  حىت بلغ  واختار موسى قومه سبعني رجال  سأل موسى ربه مسألة : قال

 .  فأعطيها حممد   ]١٥٧-١٥٥: األعراف [، توراة واإلجنيل عندهم يف ال

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند

 .تقدمت ترامجهم وهم ثقات إال عطاء بن السائب فإنه صدوق اختلط 
 :     التخريج 

  عبد اهللا عن عطاء بن حدثنا إسحاق بن شاهني الواسطي ثنا خالد بن:أخرجه البزار يف مسنده قال 
 :  قوله   مسألة ، فأعطيها حممد سأل موسى: السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

 واختار موسى قومه سبعني رجال إىل قوله   يتقون فسأكتبها للذين   )١(. 
 .                       )٢(حيح  رواه البزار، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط ، وبقية رجاله رجال الص:قال اهليثمي 

  .)٣(وأسنده السيوطي إىل ابن املنذر وابن أيب حامت ، والبزار يف مسنده وابن مردويه عن ابن عباس مثله 
 :     احلكم على احلديث

وهو ضعيف، فيه عطاء ابن موقوف على ابن عباس ، لكنه له حكم الرفع إذ ال يقال مثل هذا باالجتهاد ، 
 .السائب اختلط ، وحممد بن فضيل وخالد بن عبد اهللا رويا عنه بعد االختالط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٢٢١٣: (   كشف األستار ، رقم )١(
  )٢٤ / ٧(   جممع الزوائد )٢(
 ، ومل أظفر به من تفسري ابن أيب حامت املطبوع ) ٥٧٣/ ٣(   الدر املنثور   )٣(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٧٢ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 حدثنا عيسى بن يونس، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن –١١٨٢٨–) ٩٤(
ذهب  كبش مصور ، فشق ذلك عليه ، فأصبح وقد كان يف ترس النيب : مكحول قال 

  . اهللا به 

 . كله زائد على الكتب الستة :ع الزيادة نو
 :      رجال السند 
  .هو ابن أيب إسحاق السبيعي، ثقة مأمون ، تقدم: عيسى بن يونس 

هو اَألزدي ، أبو عتبة ، الشامي الداراين ، ثقة ، من السابعة ، مات سنة : عبد الرمحن بن يزيد بن جابر
  .)١(بضع ومخسني ومائة، أخرج له اجلماعة 

هو أبو عبد اهللا الشامي ، ثقة فقيه كثري اإلرسال مشهور ، من اخلامسة ، مات سنة بضع  : مكحول
 . )٢(عشرة ومائة ، أخرج له البخاري يف جزء القراءة ، وأخرج له الباقون 

  :     التخريج
 عبد الرمحن بن أخربنا عتاب بن زياد، أخربنا عبد اهللا بن مبارك، أخربنا: أخرجه ابن سعد يف طبقاته قال

ترس فيه متثال رأس كبش ، فكره   كان لرسول اهللا: مسعت مكحوالً يقول : يزيد بن جابر ، قال
 . )٣( مكانه ، فأصبح وقد أذهبه اهللا  النيب

 :     احلكم على احلديث 
 .مرسل ، رجاله ثقات 

 
 

 
 
 
 

                                                           
 ٤٠٤١:   التقريب )١(
 ٦٨٧٥:   املصدر السابق  )٢(
  )٤٨٩/ ١( الكربى   الطبقات )٣(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٧٣ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

سامل بن أيب ثنا سفيان، عن عمار، عن : حدثنا معاوية بن هشام، قال–١١٨٢٩-)٩٥(
 )).ذاك خليل اهللا ((  قال ، فلما ذكر هوذكرت األنبياء عند النيب :اجلعد، قال

 .كله زائد على الكتب الستة  :نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال عمارا 
ع، من اخلامسة، ابن أيب معاوية ، الدهين البجلي الكويف، صدوق، يتشي: هو ابن معاوية ، ويقال  : عمار

 .     مات سنة ثالث وثالثني ومائة ،  أخرج له اجلماعة إال البخاري 
 .   )١(بضم أوله وسكون اهلاء بعدها نون  : والدهين

 :     التخريج 
 .مل أجد له خترجياً ذا الوجه 

ذكر : قال وأخرج ابن العساكر من طريق سامل بن أيب اجلعد عن عبد اهللا :  يف الدر وقال السيوطي
 . )٢( )) ذاك خليل اهللا: ((  ، فلما ذكر هود قالاألنبياء عند النيب 

 :     احلكم على احلديث 
 .معاوية بن هشام ، صدوق له أوهام : مرسل ، وإسناده ضعيف ، فيه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٤٨٣٣: التقريب  ) ٢٠٨ / ٢١(   ذيب الكمال )١(
  ):٩٧ /٣(  الدر املنثور )٢(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٧٤ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 قال رسول اهللا :  حدثنا وكيع، عن األعمش، عن أيب صاحل، قال- ١١٨٣١ – )٩٦(
 )) .ا رمحة مهداة إمنا أن: ((

 . كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات 
 :      التخريج 

  .)١()) أيها الناس إمنا أنا رمحة مهداة (( : أخرجه ابن سعد يف طبقاته مثله إال أنه قال 
ري بن اخلمس عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب وأخرجه احلاكم والبيهقي بسندمها عن مالك بن سع

يا أيها :((، ويف رواية احلاكم))إمنا أنا رمحة مهداة (( :   قال رسول اهللا: هريرة رضي اهللا عنه قال 
هذا حديث صحيح على شرطهما،  :قال احلاكم.  حدثنا األعمش :، وفيها))إمنا أنا رمحة مهداة ! الناس

  . )٢(ري، والتفرد من الثقات مقبول ، وسكت عنه الذهيب فقد احتجا مجيعاً مالك بن سع
:  ما أخرجه ابن سعد يف طبقاته عن الفضل بن دكني ، أخربنا مسعر ، عن معبد بن خالد قال ويشهد له

 . )٣()) تعلمون أين رمحة مهداة ، بعثت لرفع قوم ووضع آخرين ((  :  قال رسول اهللا
 اجلديل ، ثقة عابد ،من الثالثة ، – براء مصغرا –هو بن مرين : د وهذا مرسل أيضاً ، فإن معبد بن خال

 . )٤(أخرج له اجلماعة 
 :احلكم على احلديث      

مرسل من طريق املصنف ، وكذا من طريق ابن سعد ، وجاء متصال عند احلاكم والبيهقي ، فهو  حسن 
 .  لغريه بطرقه 

 
 
 
 
 

                                                           
 ، )١٩٢ / ١(   الطبقات الكربى )١(
  )١٥٨ / ١( دالئل النبوة  )  ٣٥ / ١(   املستدرك )٢(
  )١٩٢ / ١(  الطبقات الكربى  )٣(
  ٦٧٧٤:    التقريب  )٤(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٧٥ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

اهللا بن حممد بن عقيل عن طفيل بن  حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد –١١٨٣٢–) ٩٧(
 أرأيت إن جعلت صاليت كلها صالةً عليك،! يا رسول اهللا :قال رجل : أيب عن أبيه قال 

 )) .  وآخرتك إذاً يكفيك اهللا ما أمهك من أمر دنياك : (( قال 
  ))من أمر دنياك وآخرتك(( :  قوله : نوع الزيادة

  :     رجال السند
 .تقدموا :  بن حممد بن عقيلوكيع وسفيان وعبد اهللا

ولد : أبو بطن لعظم بطنه، ثقة ، يقال: هو ابن كعب األنصاري اخلزرجي،كان يقال له: الطفيل بن أُبي
 .)١( ، من الثانية أخرج له البخاري يف األدب املفرد وأخرج له الترمذي وابن ماجه  يف عهد النيب

 :      التخريج 
 وأخرجه الترمذي يف جامعه عن قبيصة عن سفيان ذا السند يف سياق أخرجه أمحد يف مسنده مثله ،

 .   )٢(هذا حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى . طويل إال الزيادة 
رواه أمحد وإسناده :  قال،))إذاً تكفى مهك ويغفر ذنبك (( : رواه الترمذي، ولفظه: قلت: قال اهليثمي

  .       )٣(جيد 
قال : أخربين يعقوب بن زيد التيمي قال: لرزاق يف مصنفه عن ابن عيينة قال ما أخرجه عبد اويشهد له
، ))ال يصلى عليك عبد صالةً إال صلى اهللا عليه عشراً : أتاين آت من ريب، فقال((:  رسول اهللا

أال أجعل كل : ، قال ))إن شئت(( : أال أجعل نصف دعائي لك، قال ! يا رسول اهللا: فقال رجل: قال
وهذا إسناد حسن، فإن يعقوب  : قلت.  )٤( ))إذاً يكفيك اهللا هم الدنيا واآلخرة (( :  قالدعائي لك،

 . )٥(التيمي صدوق ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له النسائي ،من اخلامسة  
 :     احلكم على احلديث 

 . مرسل يعقوب التيمي حسن لغريه ، فإن عبد اهللا بن حممد بن عقيل فيه لني ، لكن يشهد له
 

                                                           
  .٣٠١٧:   التقريب   )١(
  )٢٤٥:  ( ، رقم ) ٢٣( ،  كتاب القيامة  ، باب ) ٥/١٣٦(   املسند )٢(
  )  ١٦٠ / ١٠(   جممع الزوائد  )٣(
 )٢/٢١٥(  املصنف  )٤(
 ٧٨١٦:   انظر التقريب )٥(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٧٦ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

قال :  حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن كعب، عن أيب هريرة قال –١١٨٣٣ –) ٩٨(
: ، قالوا)) صلُّوا علي فإنَّ صالةً علي زكاةٌ لكم ، اسألوا يل الوسيلة  :(( رسول اهللا 

احد، أرجو أعلى درجة يف اجلنة  ال يناهلا إال رجلٌ و: (( وما الوسيلة يا رسول اهللا ؟ قال
 )) .أن أكون أنا هو 

 )) .صلُّوا علي ،فإنَّ صالةً علي زكاةٌ لكم  ((   قوله : نوع الزيادة
 :         رجال السند 

 . هو ابن أيب سليم ، وتقدما ، وليث ضعيف : هو حممد بن فضيل ، وليث  : ابن فضيل
يروي عن أيب هريرة ، روى عنه ليث بن أيب أبو عامر، : كنيته : قال ابن حبانهو املَِديِني ،  : كعب

هو رجل وقع إىل الكوفة، روى عنه ليث بن أيب سليم، ال يعرف جمهول، ال أعلم  : وقال أبو حامتسليم، 
جمهول من الرابعة، أخرج له الترمذي وابن  : وقال احلافظ. روى عنه غري ليث ، وأبو عوانة حديثاً واحداً

     .)١(ماجه 
 :     التخريج 

، مثله  ))إذا صلّيتم فسلوا الوسيلة(( : أخرجه عبد الرزاق يف املصنف عن الثوري عن ليث اخل ، وقال 
 .)٣(وأخرجه أمحد يف مسنده عن عبد الرزاق ، مثله . )٢(

هذا حديث غريب ، إسناده ليس بالقوي ، وكعب : وأخرجه الترمذي يف جامعه ، دون الزيادة ، وقال 
 .)٤(م أحداً روى عنه غري ليث بن أيب سليم ليس مبعروف ، وال نعل

حدثنا حممد بن إسحاق البكايل ثنا عثمان بن سعيد ثنا داود بن علبة، عن ليث عن : البزار، قالوأخرجه  
صلوا علي فإا زكاة لكم ، وسلوا يل الوسيلة من  : (( قال رسول اهللا: جماهد عن أيب هريرة قال

 هي درجة يف أعلى اجلنة وهي لرجل ، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل :اجلنة فسألناه وأخربنا، فقال 
 (()٥(   . 

                                                           
 ٥٦٥١: ، التقريب  ) ٣٣٤ / ٥(، الثقات   ) ١٦١ / ٧(   اجلرح والتعديل   )١(
  )٢١٦ / ٢(   املصنف  )٢(
  )٢٦٥ / ٢ (   املسند )٣(
  )٣٦١٢:  رقم ٥٤٦ / ٥(   كتاب املناقب  )٤(
 ) .١/١٨٤(  كشف االستار )٥(

 



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٧٧ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
رواه البزار ، وفيه داود بن علبة ضعفه ابن معني والنسائي وغريمها ، ووثقه ابن منري ، وقال  : قال اهليثمي

هو يف مجلة الضعفاء ممن : ابن عدي :  وقال-اً وأثين عليه خري-ثنا داود بن علبة، : موسى بن داود الضيب
  .     )١(يكتب حديثه 

 . )٢( بالكسر والتخفيف الكاف :البكاىل 
 :     احلكم على احلديث 

 .حسن لغريه باملتابعة  ألن جهة الضعف فيهما خمتلفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١/٣٣٢(  جممع الزوائد  )١(
 )٢٣١: ص (  املغىن يف ضبط الرجال   )٢(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٧٨ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

 قيس بن حدثين:  حدثنا زيد بن احلباب، عن موسى بن عبيدة ، قال-١١٨٣٨-)٩٩(
عبد الرمحن بن أيب صعصعة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه، عن جده عبد الرمحن بن 

سجدت شكراً فيما أبالين من أميت ، من صلى علي من أميت : (( قال  عوف أن النيب 
 )) .سيئات صالة كتب له عشر حسنات ، وحط عنه عشر 

 . كله زائد علي الكتب الستة  : نوع الزيادة
  : جال السند     ر
 . صدوق، تقدم :  احلباب زيد بن

هو ابن نشيط الربذي أبو عبد العزيز املدين ، ضعيف وال سيما يف عبد اهللا بن دينار،  : موسى بن عبيدة
. وكان عابداً ، من صغار السادسة ، مات سنة ثالث ومخسني ومائة ، أخرج له الترمذي وابن ماجه 

 .)١(بفتح الراء واملوحدة مث معجمة  : ح النون وكسر املعجمة الربذي بضم أوله ، ونشيط بفت : وعبيدة
روى عن سعد بن إبراهيم ، روى عنه موسى : قال ابن أيب حامت  : قيس بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة

 . )٢(وذكره ابن حبان يف ثقاته . بن عبيدة ، مسعت أيب يقول ذلك 
الزهري ويل قضاء املدينة، وكان ثقة فاضال عابداً من هو ابن عبد الرمحن بن عوف : سعد بن إبراهيم

  .)٣(اخلامسة مات سنة مخس وعشرين ومائة، وقيل بعدها، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة، أخرج له اجلماعة
له رؤية ، ومساعه عن عمر أثبته يعقوب بن : هو إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري قيل : أبوه 

 . )٤(ة ، وقيل ست ، وقيل تسعني ، أخرج له اجلماعة إال الترمذي شيبة مات سنة مخس ومائ
 :التخريج      

كان ال يفارق رسول اهللا : أخرجه أبو يعلى يف مسنده عن املصنف مثله عن عبد الرمحن بن عوف قال 
 فجئته وقد خرج ،:  ملا ينوبه من حوائجه بالليل والنهار، قال منا مخسة أو أربعة من أصحاب النيب

 قبض اهللا روحه، : فاتبعته، فدخل حائطا من حيطان األسواف ، فصلى، فسجد فأطال السجود، وقلت

                                                           
  ٦٩٨٩:    التقريب  )١(
 )٧/٣٢٧(الثقات ) ٧/١٠١(  اجلرح )٢(
 ٢٢٢٧:   التقريب )٣(
 ٢٠٦:    املصدر السابق   )٤(



 
 كتاب الفضائل                                        - ١٧٩ -ابن أيب شيبة                             وائد مصنف ز

…………………………………………………………………… 
أطلت السجود ، قلت قبض اهللا : ؟ فقلت يا رسول اهللا ))ما لك (: (قال فرفع  رأسه فدعاين، فقال 

 .)١(، احلديث ) )سجدت شكراً لريب: ((روح رسوله ، ال أراه أبداً ، قال 
 . )٢(موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف : فيه  : قال اهليثمي

وأخرج أمحد يف مسنده ، بأسانيده عن عبد الواحد بن حممد بن عبد الرمحن بن عوف ، وحممد بن جبري 
: فقال :  ، فتوجه حنو صدقته ، فذكر حنوه ،قال خرج رسول اهللا : عن عبد الرمحن بن عوف ، قال 

من صلى عليك :  يقول– عز وجل –إن اهللا : إن جربيل عليه السالم أتاين ، فبشرين ، فقال (( 
 .)٣())  شكراً – عز وجل–صليت عليه، ومن سلّم عليك سلمت عليه ، فسحدت هللا 

 .)٤(هذا حديث صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب  : قال احلاكم
 .)٥(ثقات رواه أمحد ، ورجاله  : وقال اهليثمي

 :      احلكم على احلديث 
 .موسى الربذي ، وهو ضعيف ، لكن يتقوى باملتابعة فيصري حسنا لغريه : إسناده ضعيف ، فيه 

 :      الغريب 
 .)٦(هو حرم املدينة  : األسواف

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٢/٨٥٨( مسند أيب يعلى  )١(
  )١٦١ / ١٠(   جممع الزوائد  )٢(
  )١٩١ / ١(   املسند  )٣(
  ) ٥٥٠ / ١(   املستدرك  )٤(
  ) ٢٨٧ / ٢(    جممع الزوائد )٥(
 )سوف : (   النهاية ، مادة )٦(



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٨٠-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

بـن  احدثين رجل من بين أسد عن عبد اهللا         :حدثنا إبراهيم بن العوام، قال    -١١٨٣٩–) ١٠٠( 
  ورفـع  سيئات،كتبت له عشر حسنات، وحط عنه عشر        من صلّى على النيب   : (( عمر أنه قال  

 )) .له عشر درجات 
 .إنه زائد من عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما : نوع الزيادة 

 :     رجال السند
 .مل أجد له ترمجة :يم بن العوامإبراه

 .مل أعرفه :رجل من بيت أسد
 :      التخريج 

  .مل أجد له خترجياً ذا الوجه 
 ما أخرجه املصنف، وأمحد يف مسنده، والنسائي يف سننه، واحلاكم يف املستدرك ، من حديث أنس بن                  ويشهد له 
 عشر صلوات ، وحط عنه عشر       اهللا عليه  ىمن صلى علي صالة واحدة صل     ((  قال رسول اهللا  : مالك قال 
 .)١()) ورفعت له عشر درجات((، وليس عند غريه ذا لفظ النسائي، وه))، ورفعت له عشر درجاتخطيئات

 . )٢(هذا حديث صحيح اإلسناد،ومل خيرجاه  : قال احلاكم
 .)٣(وصححه الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل 

 : احلكم على احلديث      
 . له حكم الرفع ،  وفيه رجل مبهم ، وإبراهيم بن العوام مل أجد له ترمجة موقوف 

 
 
 
 
 
 

                                                           
) ١٢٩٨: ( ، رقـم  ، اتىب ، كتاب الصالة، باب الفضل يف الصالة على النيب  )١٠٣ / ٣( ، املسند   ) ١١٨٣٥(  املصنف    )١(

  )١/٥٥٠(املستدرك 
  )١/٥٥٠( املستدرك )٢(
 ) ٢/٢٧٧(، وصحيح الترغيب والترهيب )٦٣٥٩:(، صحيح اجلامع الصغري وزيادته رقم )٩٢٢: (  املشكاة، رقم)٣(

 



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٨١-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

 إن شئت   قيل للنيب :حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب عن خيثمة ،قال        –١١٨٤٩- )١٠١(
أعطيناك مفاتح األرض وخزائنها، ال ينقصك ذلك عندنا شيئاً يف اآلخرة، وإن شئت مجعتها لك يف 

  جعل لك خـرياً شاءتبارك الذي إن  : ، فنـزل))ل امجعها يل يف اآلخرة ال، ب:(( اآلخرة، قال
 ] .١٠:الفرقان[. حتتها األار وجيعل لك قصوراً من ذلك جنات جتري من

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 
 .  سبقا - وهو الثوري– وكيع وسفيان

نار األسدي والء ، أبو حيىي الكويف ، ثقة فقيه جليل ، وكان كـثري اإلرسـال                 وهو ابن أيب ثابت بن دي      : حبيب
 . والتدليس ، من الثالثة ، مات سنة تسع عشرة ومائة ، أخرج له اجلماعة 

 . )١(هند : قيس ، ويقال  : واسم أيب ثابت
ويف ، ثقة ، وكان يرسل،      اجلعفي الك – بفتح املهملة وسكون املعجمة      –هو ابن عبد الرمحن بن أيب سربة         : خيثمة

 .   )٢(من الثالثة ،مات بعد سنة مثانني ، أخرج له اجلماعة 
 :     التخريج 

 . )٣(أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه بسنده عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت ، عن خيثمة ، حنوه 
إن شـئت أن     : يل للـنيب  ق: ثنا سفيان عن حبيب قال      : قال  : وابن جرير يف تفسريه عن حممد بن بشار قال          

: (( نعطيك خزائن األرض ومفاتيحها ما مل يعط نيب قبلك، وال يعطى، وال ينقصك مما لك عند اهللا تعاىل، قـال                     
 .)٤(اآلية   تبارك الذي : ، فأنزل اهللا يف ذلك  ))امجعوها يل يف اآلخرة

زاه إىل الفريايب واملصنف وعبد بن محيد وابن        والسيوطي يف الدر ، ويف اللباب، وع      . )٥(وذكره ابن كثري يف تفسريه      
 .)٦(املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه عن خيثمة 

 :   احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله ثقات 

                                                           
  ١٠٨٤:    التقريب  )١(
  ١٧٧٣:    املصدر السابق  )٢(
  )٢٦٦٦/ ٨(  تفسري ابن أيب حامت  )٣(
 )١٤٠/ ١٨(  جامع البيان  )٤(
  )٢٥٤٠ / ٥(   تفسري القرآن العظيم )٥(
  )١٦٢ص(، لباب النقول عن أسباب النـزول،  ) ٢٣٨ / ٦(  الدر املنثور )٦(



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٨٢-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

ثنا محاد بن سلمة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن           : حدثنا عفان، قال  -١١٨٥٠ – )١٠٢(
  أرعى الغنم لعقبة بن أيب معيط، فجاء الـنيب         كنت غالماً يافعاً،  : عبد اهللا ابن مسعود، أنه قال     

إين : ؟ قلـت  ))هل عندك من لـنب تـسقينا      ! يا غالم : ((وأبو بكر،وقد فرا من املشركني ، فقاال      
نعـم،  : هل عندك من جذعة مل ينـزٍُعليها الفحل؟ قلت       : مؤمتن،ولست ساقيكما ، فقال النيب    

أبـو بكـر بـصخرة      عا، فحفل الضرع،مثّ أتاه     ، ومسح الضرع ود   فأتيتهما ا، فاعتقلها النيب   
 ))قلص  ا((:، مثّ شربت، مثّ قال للضرع     فاحتلب فيها، فشرب، وشرب أبو بكر     ،  ، أو منقرة  منقعرة

        )) .إنك غالم معلّم (( :  من هذا القول، قالعلّمين: قلتفأتيته بعد ذلك ، ف: فقلص ، قال 
 .لستة كله زائد على الكتب ا : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 . سبقت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات إال عاصم بن أيب النجود ، فصدوق 

 :      التخريج 
أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ، عن محاد بن سلمة ، مثله، وأمحد يف مسنده عن عفان عن محاد بن سلمة ،                    

فاعتقلـها  : ويف مسند الطيالسي  .  ال ينازعين فيها أحد    فأخذت من فيه سبعني سورة ،     : مثله، وزاد هو والطيالسي   
 . ويف هذا علو . )١(ويف رواية ألمحد عن أيب بكر بن عياش، عن عاصم، حنوه ،فاعتقلها النيب: أبو بكر، بدل

فأنا : وأخرجه أبو يعلى يف مسنده ، بسنده عن أيب عوانة، وسالم بن سليمان أبو املنذر عن عاصم، وزاد أبو املنذر                   
بـارك اهللا فيـك ،   : (( علمين ،فمسح برأسي،وقال! يا رسول اهللا  :  ، فقلت  ذا بعيين من رسول اهللا      هرأيت  

  فأخذت من يف رسـول اهللا : فأسلمت ، مثّ ذكر نزول سورة املرسالت حبراء ، مثّ قال، )) فإنك غالم معلّم  
ة ، حدثنا محاد بن سلمة       بن عباد  سبعني سورة ، وأخذت سائر القرآن من أصحابه ، وعن أيب خيثمة، حدثنا روح             

 . )٢(وزاد ما زاده الطيالسيمثله 
وأخرجه الطرباين يف الصغري من طريق سالم أيب املنذر عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود، حنوه مـع                      

 .)٣(الزيادة، وقصة نزول سورة املرسالت 
 

 

                                                           
 )١/٣٧٩،٤٦٢(، مسند أمحد ) ٣٥٣: (  مسند الطيالسي، رقم)١(
  )٥٣١١ ،٥٠٩٦، ٤٩٨٥: ( مسند أيب يعلى ، رقم  )٢(

  )١٨٦ / ١(  املعجم الصغري  )٣ (



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٨٣-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

…………………………………………………………………… 
  . )١( وأبو يعلى ، ورجاهلما رجال الصحيح رواه أمحد : قال اهليثمي

 :      احلكم على احلديث 
 . حسن ، ألنه يدور على عاصم بن أيب النجود 

 :الغريب      
 .)٢(نزوت على الشيء ، أنزو نزواً، إذا وثبت عليه  : مل ينـز عليها الفحل

 .)٣( ارتفع واجتمع: قلص 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )١٧ / ٦(  جممع الزوائد  )١(
 )نزو : (   النهاية ، مادة )٢(
 )قلص : (   املصدر السابق ، مادة )٣(



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٨٤-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

ثنا أبو سفيان، عن عبد اهللا بـن مالـك، عـن            : ن عبيد، قال  حدثنا حيىي ب  -١١٨٥١-)١٠٣(
ال والـذي   :كان لعمر على رجل من اليهود حق ، فأتاه يطلبه، فلقيه، فقال عمر            : مكحول، قال 
ما اصطفى اهللا حممداً    : ال أفارقك وأنا أطلبك بشيء، فقال اليهودي      !  على البشر  اصطفى حممداً 

ال، والذي اصطفى   : إن عمر قال  : وبينك أبو القاسم، فقال   بيين  : على البشر، فلطمه عمر، فقال    
! أما أنت يا عمر   : (( ما اصطفى اهللا حممداً على البشر، فلطمين، فقال       : حممداً على البشر، قلت له    

مسى ما أميت، هو السالم، ومسـى أمـيت         )١(تسمى اهللا بامسني    ! فأرضه من لطمته، بلى يا يهودي     
طلبتم يوماً وذخر لنا، اليوم لنا، وغداً       !  ومسى أميت املؤمنني، بلى، يا يهودي      املسلمني، وهو املؤمن،  

أنتم األولون، وحنن اآلخرون السابقون يوم القيامـة،        ! لكم، وبعد ذلك للنصارى، بلى يا يهودي      
      )) . حىت تدخلها أميت بلى إن اجلنة حمرمة على األنبياء حىت أدخلها، وهي حمرمة على األمم

 .كله زائد على الكتب الستة : ع الزيادة نو
 :      رجال السند 

 . مل أجد هلم تراجم إال مكحوالً ، وقد تقدم 
 :     التخريج 

أن : مل أجد له خترجياً إال ما ذكره السيوطي يف الدر وعزاه إىل املصنف وإسحاق بن راهوية يف مسنده عن مكحول              
ما أميت، هو السالم، ومسى أميت املسلمني، وهو املؤمن ومسى أميت املؤمنني            تسمى اهللا بامسني مسى     :  قال النيب  

)٢( . 
 :      احلكم على احلديث 

 .حكمه موقوف على معرفة رجاله 
 
  

 
 

                                                           
 مسى اهللا بامسني ، والتصحيح من الدر املنثور :   يف النسخ املطبوعة )١(
 )٨١/ ٦(ر   الدر املنثو)٢(
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حدثين رجـل  : حدثنا عبد العزيز بن عمر، قال  : حدثنا حممد بن بشر، قال     –١١٨٥٣– ) ١٠٤(
خاهلا حبيب بن أيب فديك، حدثها أن أباه خـرج بـه إىل             من بين سالمان بن سعد عن أمه،  أن          

كنت أمرن مجـال  : ؟ قال))ما أصابه: (( وعيناه مبيضتان، ال يبصر ما شيئاً، فسأله رسول اهللا
 فرايتـه   :، فأبصر، قـال   يل، فوقعت رجلي على بيض حية، فأصيب بصري، فنفث رسول اهللا            

 .عينيه ملبيضتان سنة، وإن يدخل اخليط يف اإلبرة وإنه البن مثانني 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :    رجال السند 
 . هو العبدي الكويف ، ثقة حافظ ، تقدم  : حممد بن بشر

هو ابن عبد العزيز بن مروان األموي ،أبو حممد املدين، نزيل الكوفة، صدوق خيطئ، مـن                :  عبد العزيز بن عمر   
 .)١( أخرج له اجلماعة - يعين ومائة– اخلمسني السابعة ، مات يف حدود

 .ال أعرفه  : رجل من بين سالمان بن سعد
: بدل الواو دال، ويقـال    : بفاء وواو، مصغراً، ويقال   –حبيب بن أيب فويك     :قال ابن حجر  : حبيب بن أيب فديك   

  .)٢(راء 
 :     التخريج 

وعزاه ابن حجر إىل املصنف وعتبـة       . )٣(ق املصنف،مثله   أخرجه أبو نعيم يف الدالئل وابن األثري يف األسد من طري          
اضطرب يف حديثه ، روت بنت أخيه أن رسول          : قال ابن عبد الرب    . )٤(من طريق عبد العزيز بن عمر اخل ، حنوه          

  .)٥(  دعا له وهو أعمى مبيضة عيناه فأبصر وكان يدخل اخليط يف اإلبرة ، خيتلف يف حديثهاهللا 
 : ديث احلكم على احل    

 . ضعيف ، جلهالة الرجل الذي من بين سالمان بن سعد وأمه 
 :     الغريب 

 .)٦(أدربه وأذللـه على الركوب  : أمرن مجالً 

                                                           
 ٤١١٣:    التقريب  )١(
 ، ط ، جديدة ) ٢٣ / ٢(   اإلصابة  )٢(
  )٤٤٧/ ١(، أسد الغابة ) ٤٠١ص : (  دالئل النبوة )٣(
  )٢٣ / ٢(  اإلصابة )٤(
  )٣٢٢ / ١(  االستيعاب  )٥(

 ) مرن (  املعجم الوسيط ، مادة )٦(
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 يف  رأيت رسول اهللا    : عن يزيد الفارسي، قال   : حدثنا هوذة، قال عوف   -١١٨٥٨ –) ١٠٥(
يف النـوم،     رأيت رسول اهللاإين: فقلت البن عباس:النوم يف زمن ابن عباس على البصرة، قال

نعم، أنعت رجالً بـني الـرجلني،       : وهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيت؟ قلت        : قال
جسمه وحلمه، أمسر يف البياض، حسن املضحك، أكحل العينني، مجيل دوائر الوجه، قد مـألت                

وال أدري  : ل عوف قا. حىت كادت متأل حنره      –وأشار بيده إىل صدغيه   –حليته من لدن هذا إىل هذا     
 .أن تنعته فوق هذا لو رأيته يف اليقظة ما استطعت : ما كان مع هذا من النعت، فقال ابن عباس

 .زائد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما   : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .وهو ابن أيب مجيلة ، تقدما ، ومها ثقتان :  وهو ابن خليفة ، وعوف – هوذة
له حديثان عن ابـن     . هو البصري، من الرابعة، مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي             : سييزيد الفار 

 . عباس أحدمها هذا ، والثاين يف قصة اقتران سورة األنفال بالتوبة عن ابن عباس عن عثمان 
  .)١(ال بأس به : قال أبو حامت  : قال ابن حجر
 :      التخريج 

فـإن  : وأمحد يف مسنده عن حممد بن جعفر عن عوف مثلـه وزاد          . )٢(ته عن هوذة مثله     أخرجه ابن سعد يف طبقا    
:  وزاد أمحـد   ))إن الشيطان ال يستطيع أن يتشبه يب ، فمن رآين يف النوم فقد رآين               (( :    يقول  رسول اهللا   

د بن جعفـر    وأخرجه الترمذي يف الشمائل عن حممد بن بشار وابن أيب عدي عن حمم            .)٣(وكان يكتب املصاحف    
وروى يزيـد   : قـال ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز،       : قال الترمذي . عن عوف مثل ابن سعد وأمحد     ) غندر(

 . انظر ذيبيهما مما سبق . ولكن غاير املزي وابن حجر بينهما  . )٤(الفارسي عن ابن عباس أحاديث 
 .       )٥())  ليس بالطويل وال بالقصريكان ربعة من القوم ،  : (( ما يف الصحيحني من حديث أنسويشهد له 

  :      احلكم على احلديث
 .حسن لغريه بشواهده ، فيه يزيد الفارسي  

                                                           
 ٧٧٩٦:، التقريب   ) ١١/٣٧٤(، ذيب التهذيب )٢٨٩-٣٢/٢٨٧(  ذيب الكمال  )١(
 )١/٤١٧(  الطبقات الكربى )٢(
 )١/٣٦١(  املسند  )٣(
 )٣٩٣: ( الشمائل ،رقم )٤(
 )٢٣٤٧: (، ومسلم يف الفضائل رقم)٣٥٤٨ ، ٣٥٤٧: (  ، رقم  أخرجه البخاري يف األنبياء، باب صفة النيب )٥(
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 حدثنا يعلى بن عبيد ، عن حممد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيـد                 - ١١٨٦٠-)١٠٦( 
ا  يعرض الكتاب على جربيل يف كـل رمـضان،فإذ         كان رسول اهللا    : اهللا، عن ابن عباس، قال    

 من الليلة اليت يعرض فيها ما يعرض أصبح وهو أجود من الريح املرسـلة ال               أصبح رسول اهللا    
 .يسأل شيئا إال أعطاه 

 .من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما  ) ال يسأل شيئاً إال أعطاه:( قوله :نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال الزهري وعبيد اهللا  
 حممد بن مسلم بن عبيد اهللا ، اإلمام العلم احلافظ املتقن ، من رؤوس الرابعة ، مات سـنة مخـس                      هو: الزهري  

 . )١( وعشرين ومائة ، أخرج له اجلماعة
 هو ابن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذىل ، أبو عبد اهللا املدين ، ثقة فقيه ثبت ، من الثالثة،: عبيد اهللا 

  .)٢( مثان ، وقيل غري ذلك ، أخرج له اجلماعة مات سنة أربع وتسعني وقيل سنة
 :التخريج      

فلما كان يف الشهر الذي هلك بعده  عرض عليه     : أخرجه أمحد يف مسنده عن يعلى وحممد بن عبيد اهللا  مثله وزاد            
 وأخرجه .  )٥(وأخرجه مسلم يف كتاب الفضائل    . )٤(أخرجه البخاري يف مخسة مواضع من صحيحه          .)٣(عرضتني  

حنوه من غري هذه الزيادة     . )٨(والترمذي يف الشمائل    . )٧(كتاب فضائل القرآن  –ويف الكربى . )٦(النسائي يف الصوم    
 . )٩() ال : (  شيئا فقالما سئل النيب : وهذه الزيادة أخرجها مسلم عن جابر بن عبد اهللا قال

 :     احلكم على احلديث
 صحيح إذ إن رجاله رجال الصحيح 

                                                           
 ٦٢٩٦:  التقريب  )١(

 ٤٣٠٩:   املصدر السابق  )٢(
 )١/٢٣١،٢٣٦(  املسند )٣(
، ٣٠٤٨، ١٨٠٣(، مث باألرقـام التاليـة   )٦: (، رقـم      كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا )٤(

٤٧١١، ٣٣٦١( 
  )٢٣٠٨: (   رقم )٥(
 )٤/١٢٥(  باب الفصل واجلود يف شهر رمضان )٦(
 ،)٥/٧(  باب عرض جربيل القرآن )٧(
 )٣٣٦: (  الشمائل ، رقم )٨(
  )٢٣١١: (  الفضائل ، رقم  )٩(
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أخربنا ثابت، عن أنس، أن أبا      : ثنا محاد بن سلمة، قال    :  حدثنا عفان، قال   – ١١٨٦١- )١٠٧(
وكان يعرف،  :  من مكة إىل املدينة، وكان أبو بكر خيتلف إىل الشام، قال           بكر كان رديف النيب     

 هذا هاد يهدي  : من هذا الغالم بني يديك ؟قال           يا أبا بكر  :  ال يعرف، فكانوا يقولون    وكان النيب   
فشهدته يـوم   : فلما دنوا من املدينة، نزال احلرة ، وبعثا إىل األنصار، فجاءوا، قال           :السبيل ، قال  

  وشهدته يوم مـات،    فيه،وال أضوأ من يوم دخل علينا        دخل املدينة، فما رأيت يوما كان أحسن      
   . كان أقبح،وال أظلم من يوم فيه فما رأيت يوماً

 .  وحزهنم يوم وفاتهاق من حديث أنس رضي اهللا عنه، وفرحتهم يوم قدومه إنه زائد ذا السي: نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 تقدمت ترامجهم إال ثابتاً
أبو حممد البصري ، ثقة عابد ن من الرابعة ، مـات سـنة              – بضم املوحدة ونونني     – هو ابن أسلم البناين      :ثابت  

 . )١(بضع وعشرين ومائة ، أخرج له اجلماعة 
 :التخريج      

  . )٢(أخرجه أمحد يف املسند عن أيب سلمة عن محاد الزيادة فقط،وعن عفان عن محاد ، مثل املصنف
 .)٣(رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح  : قال اهليثمي

 .  )٤(وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي إال هذه الزيادة 
 :      احلكم على احلديث 

 .صحيح ، رجاله رجال الصحيح 
 
 

                                                           
 ٨١٠:    التقريب  )١(
 )٢٨٧، ٢٤٠/ ٣(  املسند )٢(
  )٦٠– ٥٩ /٦(  جممع الزوائد  )٣(
، ويف كتاب مناقب    )٤٢٨:(  أخرجه البخاري يف الصالة، باب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية ويتخذ مكاهنا مساجد ، رقم                  )٤(

، وأبو داود يف الصالة ، باب       ) ٥٢٤: (ومسلم يف املساجد، رقم     ) ٣٩٣٢: (، رقم  وأصحابه املدينة  األنصار ،باب مقدم النيب     
 )٣/٣٩(، والنسائي يف املساجد ، باب نبش القبور واختاذ أرضها مساجد  )٤٥٤ ،٤٥٣: (يف بناء املساجد ، رقم 
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 ما ذكر يف موسى عليه السالم من الفضل
 خـرج :  حدثنا أبو خالد، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال             – ١١٨٨٥ - )١٠٨(

 )).، وجبال الروحاء جتيبه لبيك: ((موسى عليه السالم ينادي
  ))وجبال الروحاء جتيبه((: قوله  : نوع الزيادة

  :     رجال السند
 . سليمان بن حيان األزدي، صدوق خيطئ ، تقدم هو األمحر ،  : أبو خالد
هو ابن سوار الكندي النجار الكويف األفرق ، صاحب التوابيت، قاضي األهواز ، ضعيف ، من السادسة                  : أشعث

.   )١(، مات سنة ست وثالثني ومائة ، أخرج له مسلم يف املتابعات ، وأخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجـه                     
 . ابن عباس تقدم هو موىل : وعكرمة

 :     التخريج 
 له  إىل موسى    كأين أنظر  : ((  مل أجد له خترجياً ذا الوجه ، وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النيب              

وهو وادي األزرق بني مكة واملدينة كما جاء يف احلديث، ويف رواية             )). جؤار إىل اهللا بالتلبية، ماراَ ذا الوادي      
   موسى عليه السالم هابطاً من الثنية وله جؤار إىلكأين أنظر إىل((

  .)٣(وأخرجه أمحد يف مسنده وابن ماجه يف املناسك  .  )٢( )) اهللا بالتلبية
 :     احلكم على احلديث

 . ضعيف ، لضعف أشعث إال أنه يتقوى باحلديث الصحيح فيصري حسنا لغريه فيما هو له شاهد 
    
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٥٢٤:  ، التقريب   ) ٢٧٠ – ٢٦٤/ ٣(  ذيب الكمال )١(
  )٢٦٩ – ٢٦٨: (  كتاب اإلميان ، رقم )٢(
  ) .٢٨٩١(، وابن ماجه يف احلج ، باب احلج على الرحل  ، رقم  ) ١/٢١٦(  املسند  )٣(
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األجلني أي   سئل رسول اهللا    : وكيع، عن أيب معشر، عن حممد بن كعب، قال         حدثنا   -١١٨٩٥-)١٠٩(
 ))أوفامها وأمتهما :(( قضى موسى؟ قال 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
  :     رجال السند

 . تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات إال أبا معشر فضعيف
 :التخريج      

 .)٢(وعزاه ابن كثري إىل ابن جرير . )١( عن أبيه اخل ، مثله أخرجه الطربي عن ابن وكيع
وعزاه السيوطي إىل الفريايب، وسعيد بن منصور، واملصنف، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، عن حممد بن                  

: سوف أسأل جربيل فسأله، قال    : (( أي األجلني قضى موسى؟ قال     سئل رسول اهللا    :  قال كعب القرظي   
سـوف أسـأل الـرب، فـسأله ،         : سوف أسأل إسرافيل، فسأله، قـال     : ل ميكائيل، فسأله قال   سوف أسأ 

  .  )٣()) أبرمها وأوفامها :فقال
 .وهذا اللفظ والسياق ليسا عند املصنف وابن جرير ، ولعله لغريمها ممن ذكرهم السيوطي 

أي األجلني قـضى    :  أهل احلرية    سألين يهودي من  :  ما أخرج البخاري بسنده عن سعيد بن جبري قال         ويشهد له 
قضى أكثرمها  : ال أدري حىت أقدم على حرب العرب ، فأسأله ، فقدمت فسألت ابن عباس ، فقال               : موسى؟ قلت   

  .)٤( إذا قال فعلوأطيبهما ، إن رسول اهللا 
بري وهـو يف    كذا رواه سعيد بن ج    : املراد برسول اهللا من اتصف بذلك، ومل يرد شخصاً بعينه، وقال          : قال احلافظ 

  .)٥(حكم املرفوع ، ألن ابن عباس كان ال يعتمد على أهل الكتاب كما سيأيت بيانه يف الباب الذي يليه 
 كيف تسألون أهل الكتاب ، وكتابكم الذي أنزل على نبيه           ! يا معشر املسلمني  : يقصد بذلك إىل قوله   : قلت

 . )٦(أحدث األخبار باهللا تقرأونه ، مل يشب 
 
 

 
                                                           

  )٦٨ /٢٠(   جامع البيان  )١(
  )٢٦٥٦ / ٦(   تفسري القرآن العظيم   )٢(
  )٤١٠ / ٦(  الدر املنثور  )٣(
  )٢٦٨٤: (  كتاب الشهادات ، باب من أمر بإجناز الوعد  ، رقم )٤(
  )٢٩١/ ٥( تح الباري    ف)٥(
  )٢٦٨٥: (  كتاب الشهادات ، باب ال يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغريها ، رقم )٦(



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٩١-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

……………………………………………………………… 
 أن رسول اهللا  : وأخرج ابن جرير يف تفسريه روايات كثرية ، من ذلك ما أخرج بسنده عن عكرمة عن ابن عباس                   

 وروي حنوه عـن جماهـد       )). أمتهما وأكملهما : أي األجلني قضى موسى ؟ قال     :سألت جربائيل   : ((  قال
 . )١(مرسالً 

 :     احلكم على احلديث 
 .ضعف أيب معشر ، لكن يتقوى بالشواهد فيصري حسناً لغريه إسناده ضعيف ، ل

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٦٩– ٦٨/ ٢٠(  جامع البيان )١(



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٩٢-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

ثنا األعمش، عن املنهال، عن سعيد بن جبري، عن         : حدثنا أبو معاوية، قال   -١١٨٩٧ -)١١٠(
،  ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأَه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيهـاً                :يف قوله : ابن عباس 

فخرج ذات يوم يغتسل،فوضع ثيابـه علـى صـخرة،    :إنه آدر، قال: له قومهقال  ] ٦٩: األحزاب  [
: إسرائيل، قال فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، وخرج يتبعها عرياناً، حىت انتهت به إىل جمالس بين              

  .فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها :فذاك قوله: فرأوه ليس بآدر، قال
 . حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما إنه زائد من : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم مجيعاً وهم ثقات سوى منهال فهو صدوق 

 :التخريج      
واحلاكم يف املستدرك بسنده عن أيب معاوية       . )١(أخرجه ابن جرير يف تفسريه عن أيب السائب عن أيب معاوية مثله             

 .)٢(الشيخني ومل خيرجاه ذه السياقة هذا حديث صحيح على شرط : مثله ، وقال 
وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف وابن جرير وابن املنذر واحلاكم وصححه وابن مردويه عن ابن                : وقال السيوطي 
 .          )٣( اخل  ال تكونوا كالذين آذوا موسى :عباس يف قوله

  .)٤(  ما أخرجه الشيخان والترمذي من حديث أيب هريرة ويشهد له

 :      احلكم على احلديث 
 موقوف له حكم الرفع ،ورجاله رجال الصحيح، ويشهد له حديث أيب هريرة يف الصحيحني وغريمها  

 :      الغريب 
  .)٥(هو املنتفخ اخلصية ، وهي اليت تسميها الناس القيلة : اآلدر 

 

                                                           
 )٢٢/٥١(  جامع البيان  )١(
 )٢/٢٢٤(  املستدرك  )٢(
 )٥/٢٢٣(  الدر املنثور  )٣(
، ومسلم يف الفضائل،    )٣٤٠٤( ، ويف األنبياء، باب     )٢٧٨: (حده رقم   أخرجه البخاري يف الغسل، باب من اغتسل عريانا و          )٤(

  )٣٢٥-٣٢٣ / ٢(، وانظر جامع األصول  )٣٢١٩: (، والترمذي يف التفسري، باب ومن سورة األحزاب، رقم ) ٣٣٩: (رقم
 )أدر : (   النهاية ، مادة )٥(



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٩٣-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

 ما ذكر فيما فضل به يونس بن متى عليه السالم
ا غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن سـلمة، عـن                 حدثن -١١٩١٢-)١١١(

 سبح  أنا خري من يونس بن مىت،     : ليس لعبد يل أن يقول    :(( -يعىن اهللا عز وحلّ   –قال  : علي، قال 
 )) .اهللا يف الظلمات

 )) .سبح اهللا يف الظلمات ((: إنه زائد من حديث علي بن أيب طالب، وكذا قوله : نوع الزيادة
 :جال السند      ر

 .تقدمت ترامجهم إال غندراً ، وهم ثقات إال عبد اهللا بن سلمة املرادي، صدوق تغري حفظه 
هو حممد بن جعفر املدين البصري املعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب، إال أن فيه غفلةً ، من التاسعة مات                    : غندر

  . )١(سنة ثالث أو أربع وتسعني ومائة ، أخرج له اجلماعة 
 :  التخريج     

 .مل أجد له خترجياً ذا الوجه 
والبخاري من حديث ابن مسعود وأبـو داود        . أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس وأيب هريرة         ويشهد له ما    

:  للزيادة قوله تعـاىل   ويشهد  . )٢(من حديث ابن عباس وعبد اهللا بن جعفر، رضي اهللا عنهم أمجعني، دون الزيادة               
 سبحانك إين كنت من الظلمني  أالَّ إله إالَّ أنتفنادى يف الظلمات    ] ٨٧: األنبياء[  

 :      احلكم على احلديث 
 .موقوف له حكم الرفع، وفيه عبد اهللا بن سلمة، صدوق تغري حفظه، لكن يتقوى بالشواهد فيصري حسناً 

 

                                                           
 ٥٧٨٧:    التقريب  )١(
وغـريه  ] ٩: طـه    [ وهل أتاك حديث موسـى     : األنبياء باب قول اهللا تعاىل      أخرجه البخاري من حديث ابن عباس يف          )٢(

، وأبو داود يف السنة، باب يف التخيري بني األنبياء          )٢٣٧٧: (، ومسلم يف الفضائل، رقم    )٣٣٩٥،٣٤١٣،٤٦٣٠،٧٥٣٩:(باألرقام
 [  وإن يونس ملن املرسلني   : هللا تعاىل ، وحديث أيب هريرة أخرجه البخاري يف األنبياء، باب قول ا          )٤٦٦٩: (عليهم السالم رقم  

  ) .٢٣٧٦: (، ومسلم يف الفضائل، رقم)٤٨٠٥، ٤٦٣١، ٤٦٠٤، ٣٤١٦(وغريه، باألرقام اآلتية ] ١٣٩: الصافات
 :  ، والتفسري، باب قوله  وإن يونس ملن املرسلني :  أما حديث ابن مسعود فأخرجه البخاري يف األنبياء باب قول اهللا تعاىل

  أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح       إنا ]      وحديث عبـد   ) . ٤٨٠٤ ، ٤٦٠٣ ،   ٣٤١٣: ( باألرقام اآلتية   ]  ١٦٣:  النساء
  )٤٦٧٠: (اهللا بن جعفر أخرجه أبو داود يف السنة، باب يف التخيري بني األنبياء عليهم الصالة والسالم ، رقم 



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٩٤-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

 ما ذكر من أمر داود عليه السالم
ثنا علي بن زيد، عن احلسن، عـن        : قال  : مةحدثنا عفان، قال محاد بن سل      –١١٩٤٣-)١١٢(

إن بين إسرائيل يـسألونك     ! أي رب : أن داود عليه السالم قال     األحنف بن قيس، عن النيب      
إن إبـراهيم   ! بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، فاجعلين يا رب هلم رابعاً، فأوحى اهللا إليه أن يا داود             

 وإن إسحاق بذل نفسه ليذبح فـصرب مـن          ألقي يف النار يف سببـي فصرب، وتلك بلية مل تنلك،         
 بلية مل تنلك    أجلي، فتلك بلية مل تنلك، وإن يعقوب أخذت حبيبه حىت ابيضت عيناه فصرب، وتلك             

. 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات سوى علي بن زيد فضعيف 

 :      التخريج 
خرجه البزار يف مسنده عن أيب كريب، ثنا زيد بن احلباب، ثنا أبو سعيد، عن علي بن زيد، عن األحنف ، عـن                       أ

أما إبـراهيم   : أسألك حبق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال       : قال داود النيب    : ، قال العباس، عن النيب    
فبذل نفسه ليذبح، فصرب من أجلي، وتلك بليـة         فألقي يف النار فصرب من أجلي، وتلك بلية مل تنلك، وأما إسحاق             

 .  مل تنلك، وأما يعقوب فغاب يوسف عنه، وتلك بلية مل تنلك 
تفرد به أبو سعيد احلسن بن دينار ، عن علي بن زيد فيما أعلم ، وأبو سعيد ليس بالقوي يف احلديث                    : قال البزار 

د ، عن احلسن ، عن األحنف بن قيس ، عن النيب            وقد روى هذا احلديث محاد بن سلمة ، عن علي بن زي            : قال. 
  ١(مرسال(. 

رواه البزار من رواية أيب سعيد ، عن علي بن زيد ، ، وأبو سعيد مل أعرفه ، وعلي بن زيد ضعيف ،                       : قال اهليثمي 
 . )٢(وقد وثق 

 :     احلكم على احلديث 
 .حلسن مدلس، وقد عنعنه منكر ، لنكارة  متنه ، وعلي بن زيد ضعيف وهو صاحب مناكري،  وا

 

                                                           
  ) ١٠٠ / ٣(   كشف األستار )١(
  ) ٢٠٢ / ٨ (   جممع الزوائد )٢(



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٩٥-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

 ما ذكر يف حيىي بن زكريا عليه السالم
ثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران            :حدثنا عفان،قال -١١٩٥٨ - )١١٣(

ابن زكريا  ما من أحد إالَّ وقد أخطأ، أو هم خبطيئة إالَّ حيىي            : ((  قال   عن ابن عباس، عن النيب      
. (( 

 . زائد على الكتب الستة كله  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال يوسف بن مهران 
سألت أيب عـن    : هو البصري ، مل يرو عنه إال ابن جدعان، لني احلديث، قال ابن أيب حامت                 : يوسف بن مهران  

 . هال أعلم روى عنه غري علي بن زيد بن جدعان ، يكتب حديثه ويذاكر ب: يوسف بن مهران، فقال
من الرابعة ، أخرج لـه البخـاري يف         . مكي ثقة : سئل أبو زرعة عن يوسف بن مهران، فقال        : قال عبد الرمحن  

  .)١(األدب املفرد ، وأخرج له الترمذي 
 : التخريج      

أخرجه أمحد يف املسند عن عفان وروح وحسن بن موسى ثالثتهم عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد مثله وفيه                     
 . )٢(زيادات 

 .)٣(وأبو يعلى يف مسنده بسنده عن عفان مثل أمحد يف بعض الروايات 
وأخرجـه احلـاكم يف   . )٤(والطرباين يف الكبري عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن هدبة بن خالد عن محاد مثلـه      

 .)٥(املستدرك 
زكريا موىل بين أسد عن حممد      حدثنا سهل ثنا حممد بن سليمان ثنا إمساعيل بن          :  أخرجه البزار قال     ويشهد له ما  

قـد هـم     ما من أحد إال يلقى اهللا     ((  قال رسول اهللا    : بن عوف اخلراساين عن عكرمة عن ابن عباس قال          
  )) .خبطيئته أو عملها ، إال حييي بن زكريا فإنه مل يهم ا ومل يعملها

                                                           
 ٧٨٨٦:  ، التقريب  ) ٩/٢٢٩(  اجلرح والتعديل  )١(
 )٣٢٠ ، ٣٠١ ، ٢٩٥ ، ٢٩٢، ١/٢٥٤(   املسند  )٢(
 )٢٥٤٤: (  مسند أيب يعلى ، رقم )٣(
 )١٢/١٢٩٣٣(  املعجم الكبري )٤(
 )٢/٥٩١(  املستدرك  )٥(



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٩٦-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

 …………………………………………………………………… 
 ثنا حممد بن جهضم ثنا سفيان عن حييي بن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن                 حدثنا حممد بن الوليد    : وقال البزار 
 –زكريا ، ما هم خبطيئتـه        أنا خري من حييي بن    : ال ينبغي ألحد أن يقول    ((  : قال رسول اهللا    : عمرو قال   

  )) . وال عملها: قال-أحسبه 
وأورد له قـصة وأهنـم      :  ثنا علي بن زيد    وروى البزار حنو حديث املصنف عن عمرو بن علي ثنا عاصم العباداين           

ما ينبغي أن   ((:  فسأهلم، فذكروا له فقال    تذاكروا األنبياء وذكروا فضل كل نيب حىت خرج عليهم رسول اهللا            
أمل تسمعوا اهللا كيف نعته يف      : (( وكيف ذلك؟ قال  ! يا رسول اهللا  : ، قلنا    ))يكون أحد خرياً من حييي بن زكريا      

مـصدقا   ] ١٥-١٢: مـرمي    [حيا  :إىل قوله     خذ الكتاب بقوة وآتيناه احلكم صبيا        يا حييي   القرآن
  )). مل يعمل سيئة ومل يهم ا] ٣٩: آل عمران  [بكلمة من اهللا وسيداً وحصوراً ونبيا من الصاحلني

 .   )١(بصري ال نعلم حدث به ذا اللفظ إال يوسف وال عنه إال علي بن زيد وحده ، وهو  : قال البزار
 .)٢(رواه البزار ، ورجاله ثقات  : قال اهليثمي

أخرجه ابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه ، وابن خزمية والدار قطين يف األفراد وأبو نـصر                  : وقال السيوطي   
 . )٣(السجزي يف اإلبانه والطرباين 

ي بن زيد وضعفه اجلمهور وقد وثق ، وبقيه رجال          رواه أمحد وأبو يعلى والبزار  والطرباين، وفيه عل         : قال اهليثمي 
 .)٤(أمحد رجال الصحيح 

وهذا أيضاً ضعيف ألن علي بن زيد بن جدعان له منكـرات            :  بعد ما أورد إحدى روايات أمحد        وقال ابن كثري  
      . )٥(كثرية، واهللا أعلم 

  :     احلكم على احلديث
 .   والشاهد، واهللا أعلم ضعيف لضعف علي بن زيد ، ولكن يتقوى باملتابع

 
 

                                                           
  )١٠٩– ١٠٨ / ٣(   كشف األستار  )١(
  )٢٠٩ / ٨(   جممع الزوائد  )٢(
 ):٥/٤٨٨(  الدر املنثور )٣(
  )٢٠٩ / ٨(   جممع الزوائد  )٤(
  ) ٢٢١١ / ٥(   تفسري القرآن العظيم  )٥(



 
 كتاب الفضائل                                 - ١٩٧-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                    

  

 ما ذكر يف يوسف عليه السالم
عن حدثنا وكيع، عن سفيان،  عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، -١١٩٧٠ – ) ١١٤( 

 )) .   وأمه ثلثَ حسن اخللق أعطي يوسف عليه السالم: (( عبد اهللا، قال
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند
 .قدمت ترامجهم إال أبا األحوص ، وهم ثقات ت

 مـشهور   – بضم اجليم وفتح الـشني     –هو عوف بن مالك بن نضلة األشجعي الكويف اجلشمي         : أبو األحوص 
بكنيته، ثقة، من الثالثة، قتل يف والية احلجاج على العراق، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له الباقون                   

)١(  .  
 :      التخريج 

وابن أيب حامت يف التفسري عن أبيه، ثنا أبو غـسان           . )٢(أخرجه الطربي يف تفسريه عن أيب كريب عن وكيع، مثله           
أيت يوسف وأمه ثلث حسن خلق الناس       : ((النهدي، ثنا زهري، ثنا أبو إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا، قال            

 )٣( ))ه غطّى وجهه خمافة أن تفتنت بهفكانت املرأة إذا أتت: يف الوجه والبياض وغري ذلك، قال
، وعن شعبة وزهري عن أيب       ))ثلث احلسن : ((  بسنده عن سفيان عن أيب إسحاق اخل ، وفال            والطرباين يف الكبري  
 .)٤( )) ثلثي احلسن:((إسحاق اخل ، وقال 

حسن الناس يف     ثلثي أعطي يوسف وأمه  : ((  قال -يعين ابن مسعود  –عن عبد اهللا    :  رمحه اهللا تعاىل     قال اهليثمي 
رواه الطرباين موقوفاً ،    :  قال )). الوجه والبياض وغري ذلك ، فكانت املرأة إذا أتته غطَّى وجهه خمافة أن تفتنت             

والظاهر : ، قال  ))أعطي يوسف وأمه ثلث احلسن    : ((ورواه الطرباين أيضاً فقال   : قال.  ورجاله رجال الصحيح    
 . )٥(أنه وهم ، واهللا أعلم 

                                                           
 ٥٢١٨:  ، التقريب   ) ٤٤٥/ ٢٢(  ذيب الكمال )١(
  )٢٠٧ / ١٢(  جامع البيان   )٢(
 )٢١٣٦/ ٧(   تفسري ابن أيب حامت  )٣(
 ) ٨٥٥٩-٨٥٥٥: (   املعجم الكبري ، رقم )٤(
  )٢٠٣/ ٨(   جممع الزوائد  )٥(
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قال .…………………………………………………………………………
 .)١(أخرجه ابن سعد وابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ والطرباين  : السيوطي

 :      احلكم على احلديث 
موقوف له حكم الرفع ، ورجاله رجال الصحيح ، وأبو إسحاق وإن اختلط بأخرة فهذه رواية املتقـدمني مـن                    

هو معارض مبا يف صحيح مسلم من حديث أنـس رضـي اهللا عنـه يف                أصحابه ، لكنه مدلس ، وقد عنعنه  ، و         
ومـن  : جربيل ، قيل    : من أنت ؟ قال     : مث عرج بنا إىل السماء الثالثة ، فاستفتح جربيل ، فقيل            : قال  : اإلسراء  

ر قد بعث إليه ، ففتح لنا ، فإذا أنا بيوسف ، قد أعطي شـط              : وقد بعث إليه ؟ قال      : حممد ، قيل    : معك ؟ قال    
 . )٢(احلسن 

                                                           
  )٥٣٢ / ٤(  الدر املنثور  )١(
  ) ١٦٢: (   أخرجه مسلم يف اإلميان ، رقم)٢(
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  ما ذكر يف أيب بكر الصديق
، عن األسـود بـن      )١(حدثنا شريك، عن أشعث بن أيب الشعثاء      -١٢٠٢٠–١١٩٧٧-)١١٥(

 ذات يوم ، فأقبـل علـى النـاس          شهدت صالة الصبح مع النيب      : هالل، أن أعرابياً قال هلم    
 ، فـوزن، مثَّ وزن عمـر،        رأيت أناساً من أميت البارحة وزنوا، فوزن أبو بكر        : (( بوجهه، فقال   

 ))      .  فوزن  
 .إنه زائد من حديث هذا الصحايب األعرايب، وكذا السياق :نوع الزيادة

 :      رجال السند 
هو احملاريب الكويف ، ثقة ، واسم أيب الشعثاء سليم ، من السادسة ، مات سـنة مخـس                   : أشعث بن أيب الشعثاء   

  . )٢(وعشرين ومائة ، أخرج له اجلماعة 
هو احملاريب ، أبو سالم الكويف ، خمضرم ثقة جليل ، من الثانية، مات سنة أربـع ومثـانني ،                     : األسود بن هالل  

 .هو ابن عبد اهللا القاضي ، صدوق خيطئ ، تقدم : وشريك  .  )٣(أخرج له اجلماعة إال الترمذي وابن ماجه 
 :     التخريج 

ثنا شيبان ن عن أشعث عن األسود بن هالل عن رجل مـن             :  ، قال  ثنا أبو النضر  : أخرجه أمحد يف مسنده قال      
: ال ميوت عثمان حىت يستخلف، قلنا من أين تعلم ذلك؟ قال          : كان يقول يف خالفة عمر بن اخلطاب      : قومه ، قال  

مثَّ رأيت الليلة يف املنام كأنّ ثالثة من أصحايب وزنوا، فوِزنَ أبو بكر، فـوزنَ،               : ((  يقول مسعت رسول اهللا    
 .       )٤()) وزن عمر، فوزن، مثَّ وِزنَ عثمان فنقص صاحبنا،وهو صاحل 

أنا رأيت كأنَّ ميزانـاً    : فقال رجل ؟))من رأى منكم رؤيا   :(( قال ذات يوم    أيب بكرة أن النيب      يشهد له حديث  
والـدلو ، قـال      من امليزان    ومثله ما رآه    . )٥(نزل من السماء، فوزن أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأيب بكر          

  . ، وذكره األلباين يف صحيح سنن أيب داود والترمذي )٦(حسن صحيح : الترمذي 
 :     احلكم على احلديث 

 .صدوق يهم -وهو ابن فَروخ احلبطي–حسن لغريه ، وذلك أن شريكاً صدوق خيطئ كثرياً، وتابعه شيبان 
                                                           

 .أشعث عن أيب الشعثاء ، وهو خطأ بني : يف النسخ املطبوعة  )١(
 ٥٢٦:    التقريب  )٢(
 ٥٠٨:    التقريب  )٣(
 )٣٧٦/ ٥ ، ٤/٦٣(    املسند  )٤(
  )٤٦٣٤: (د يف السنة ، باب يف اخللفاء ، رقم   أخرجه أبو داو)٥(
  )٢٢٨٧: ( امليزان والدلو ، رقم    أخرجه الترمذي يف الرؤيا ، باب ما جاء يف رؤيا النيب )٦(
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 نعت يوماً اجلنة وما فيها      ، أن النيب    حدثنا مروان بن معاوية عن عوف عن احلسن         – ١١٩٨١– ) ١١٦(
إن تلـك الطـري   !يا رسول اهللا :،فقال أبو بكر))إن فيها لطرياً أمثال البخت :(( من الكرامة ، فقال فيما يقول     

 إين ألرجو أن تكـون ممـن      ! من يأكل منها أنعم منها، واهللا يا أبا بكر        ! يا أبا بكر     :(( ناعمة ، فقال النيب     
  .))يأكل منها

 . إنه زائد ذا السياق من ذكر أيب بكر الصديق  : ع الزيادةنو
 :      رجال السند 
هو ابن احلارث بن أمساء الفزاري ، أبو عبد اهللا الكويف، نزيل مكة مثَّ دمشق ، ثقة حـافظ،                    : مروان بن معاوية  

 .)١(ماعة كان يدلس أمساء الشيوخ ، من الثامنة ن مات سنة ثالث وتسعني ومائة ، أخرج له اجل
 .هو ابن يسار البصري ، تقدما ، ومها ثقتان  : ، واحلسنهو ابن أيب مجيلة  : عوف

 :     التخريج 
 .مل أجد له خترحياً ذا الطريق 

 خمتصراً ، والسائل هـو      وأخرجه أمحد والترمذي يف جامعه، والنسائي يف الكربى، من حديث أنس بن مالك              

حـسن  : ، وقال األلباين يف صحيح سنن الترمـذي         )٢(حسن غريب  :  ، قال الترمذي   عمر بن اخلطاب    

 .صحيح 

 :      احلكم على احلديث 
 مرسل ، ورجاله رجال الصحيح ، ويشهد له يف اجلملة حديث أنس 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 ٦٥٧٥:    التقريب  )١(
 ، )٢٥٤٢:( ، كتاب صفة اجلنة ، باب ما جاء يف صفة طري اجلنة ، رقم  ) ٢٢١ / ٣(   املسند )٢(

 )١١٧٠٣: رقم ٥٢٣/ ٦  ( السنن الكربى
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حدثنا خلف بن خليفة، عن إمساعيل بن أيب خالد، أن عائـشة نظـرت إىل          -١١٩٩٨–) ١١٧(
 أنا سيد ولد آدم وال فخر ، وأبوك سيد كهـول          : (( عرب، قال يا سيد ال  : ، فقالت رسول اهللا   

 ))  .العرب 
 . كله زائد ذا السياق :نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
هو األمحسي والء،البجلي، ثقة ثبت، من الرابعة،مات سنة ست وأربعني ومائة،   أخرج له               : إمساعيل بن أيب خالد   

  .  )١(اجلماعة 
 :      التخريج 

وعلـي سـيد    ((: خرجه أبو بكر القطيعي يف زوائد فضائل الصحابة بسنده عن خلف بن خليفة ، مثله ، وزاد                أ
 . )٢( )) شباب العرب

 :احلكم على احلديث      
 .منقطع ، ألن إمساعيل بن أيب خالد مل يدرك عائشة رضي اهللا عنها ، وفيه خلف بن خليفة ، صدوق اختلط 

 
 
  
 

                                                           
 ٤٣٨:   التقريب  )١(
 )٣٩٤/ ١(  فضائل الصحابة  )٢(



 
  - ٢٠٢ - 
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 حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيـل،               – ١٢٠٠٠– ) ١١٨(
فَرشت لـه  :  إيل امرأة رجل من األنصار، قال    مشيت مع النيب    : عن جابر بن عبد اهللا، قال     

ليدخلن رجل من أهل اجلنة، فدخل أبـو  :(( أصول خنل، وذحبت لنا شاةً، فقال رسول اهللا    
ليدخلن رجل من أهل اجلنة     : خلن رجل من أهل اجلنة ، فدخل عمر، مثَّ قال         ليد: بكر، مثَّ قال  

  )) . اللَّهم إن شئت جعلته عليا ، فدخل علي: فقال
      .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
         .يه لني ، وتغري بأخرة تقدمت ترامجهم مجيعا ، وفيهم عبد اهللا بن حممد بن عقيل اهلامشي ، صدوق ف

  :     التخريج
أخرجه أمحد يف مسنده ويف فضائل الصحابة والطرباين يف األوسط من طريق عبد اهللا بن حممد بن عقيل عـن                    

 فبسطت –ومنـزله باألسواف- زائراً لسعد بن الربيع األنصاري ، خرج رسول اهللا: جابر، زاد الطرباين
 . وجعل بدل علي عثمان، مبعناه .  صور من خنل  حتتامرأته لرسول اهللا
 .)١(مل يرو هذا احلديث عن الوضني بن عطاء إال الوليد بن مسلم  :قال الطرباين
 رواه أمحد والطرباين يف األوسط بنحوه ، والبزار باختصار، ورجال أحد أسانيد أمحد رجـال                :قال اهليثمي 

  .     )٢(موثقون 
 :احلكم على احلديث      

 .ومل أجد له متابعا والشاهداً . ضعيف ، ألنه يدور على عبد اهللا بن حممد بن عقيل، وفيه لني، وتغري بأخرة 
 :     الغريب 

  .)٣(اجلماعة من النخل ، ال واحد له من لفظه ، وجيمع على صريان  : الصور
 
 
 
 

                                                           
 )٧٠٠٢: (، املعجم األوسط ، رقم )٣٣٣: (، فضائل الصحابة ، رقم )٣/٣٣١،٣٥٦(  املسند  )١(
  )٥٨ – ٥٧ / ٩(  جممع الزوائد  )٢(
 )صور : (   النهاية ، مادة )٣(



 
  - ٢٠٣ - 
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: لم، قال  حدثنا أبو معاوية، عن السري بن حيىي، عن بسطام بن مس           – ١٢٠٠٣ –) ١١٩(
  عمرو بن العاص على سرية فيها أبو بكر وعمر، فلما قدموا اشتكى أبـو              بعث رسول اهللا    

 )) . أحد بعدي ال يتأَمرنَّ عليكما (( بكر وعمر عمراً، فقال رسول اهللا 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . ثقة ، تقدم هو حممد بن خازم ، :    أبو معاوية

هو ابن إياس بن حرملة ،الشيباين البصري ، ثقة، أخطأ األزدي يف تضعيفه ، من الـسابعة،                 : السري بن حيىي  
  .)١(مات سنة سبع وستني ومائة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له النسائي

 بصري ثقة ، من السابعة ، أخرج        –  بفتح املهملة ، وسكون الواو     –هو ابن منري العوذي      : ِبسطام بن مسلم  
 . )٢(له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له النسائي وابن ماجه 

 :      التخريج 
أخرجه ابن سعد يف طبقاته عن أمحد بن عبد اهللا بن يونس عن أيب معاوية، مثله خمتصراً بدون ذكـر سـرية                      

 . )٣(عمرو 
: عن أيب معاوية عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال               ما أخرج ابن عدي يف الكامل بسنده         ويشهد له 

وعمر بن نـافع لـه    : قال ابن عدي )) . ال يتأمرن عليكم أحد بعدي(( :   أليب بكر   قال رسول اهللا    
أحاديث ، وقد حدث عنه مجاعة من املعروفني، وهو ابن نافع موىل ابن عمر وأخوه عبد اهللا بن نافع وأبـو                     

 . )٤(لهم عندي ال بأس م بكر بن نافع ، وك
 :احلكم على احلديث      

وأما عند ابن   . اإلسناد عند املصنف معضل إذ إن بسطاماً مل يرو عن أحد من الصحابة ومل يذكر التابعي هنا                  
 .  )٥(وعمر بن نافع ثقة من رجال الصحيحني . عدي فصحيح 

 
 

                                                           
 ٢٢٢٣:   التقريب )١(
 ٦٧٠:   املصدر السابق )٢(
 )٣/٢١١(  الطبقات الكربى  )٣(
 )٥/١٧٠٣(  الكامل  )٤(
 ٤٩٧٣:  التقريب  انظر)٥(



 
  - ٢٠٤ - 
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ان، عن عبيـد اهللا بـن       حدثنا أبو داود عمر بن سعد، عن بدر بن عثم         -١٢٠٠٨-)١٢٠(
رأيت : (( خرج إلينا رسول اهللا ذات غداة فقال      : مروان ، عن أيب عائشة ، عن ابن عمر قال         

آنفاً كأين أعطيت املقاليد واملوازين ، فأما املقاليد فهذه املفاتيح ، وأما املوازين فهي اليت تزنون                
 .  م  ، فرجحت ا ، فوضعت يف ِكفٍَّة ، ووضعت أميت يف كفة

 .بسنده ومتنه ) ٢٣: (  سبق يف كتاب الرؤيا ، عند حديث رقم 
 
ذكر رجالن عثمـان    :  حدثنا أبو أسامة ، عن هشام،  عن حممد، قال            -١٢٠١٠ -)١٢١(

هذا يزعم أن عثمان بن عفان      : قتل شهيداً، فتعلق به اآلخر فأتى به علياً فقال          : فقال أحدمها   
وعنده أبو بكر وعمـر     نعم، أما تذكر يوم أتيت النيب:قلت ذاك؟ قال: قتل شهيداً، قال

:  فأعطاين ، وسألت عمر فأعطاين، وسألت عثمان فأعطاين، فقلت         وعثمان، فسألت النيب    
وما لك ال يبارك لك وقد أعطاك نيب وصـديق          : ((ادع اهللا أن يبارك يل، قال     ! يا رسول اهللا  

 .دعه دعه دعه : ،فقال علي ))وشهيدان 
 .كله زائد على الكتب الستة : لزيادةنوع ا

 :      رجال السند
 .هو ابن سريين  : وحممدهو ابن حسان ، :  تقدم ترامجهم ، وهم ثقات ، هشام 

  :     التخريج
 حدثنا هدبة حدثنا مهام عن قتادة عن حممد بن سريين، : أخرجه أبو يعلى يف مسنده قال 

لـو ال أن    :  ، وقالوا   هيداً ، فأخذته الزبانية فرفعوه إىل علي         قتل ش  أن رجال بالكوفة شهد أن عثمان       
 . )١( أن نقتل أحداً لقتلناه  احلديث – أو يتها –تنهانا 

  . )٢(رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح :   رمحه اهللا قال اهليثمي
 :      احلكم على احلديث 

 إسناده صحيح     

 

                                                           
 )٣/١٦٠١(  مسند أيب يعلى  )١(
 )٩١/ ٩: (   جممع الزوائد )٢(



 
  - ٢٠٥ - 
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 ثنا األعمش، عن أيب إسحاق، عن زيد بن يثيع        : ة، قال حدثنا أبو معاوي  -١٢٠١٢ -)١٢٢(
 يوم بدر على العريش   اهللا كان أبو بكر مع رسول: قال

 . كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 . تقدمت ترامجهم إال زيد بن يثيع 
 .ج له الترمذي والنسائي يف اخلصائص هو اهلمداين الكويف ، ثقة خمضرم ، من الثانية ، أخر : زيد بن يثيع

  .)١( بعدها مثلثة مثَّ حتتانية ساكنة مثَّ مهملة – وقد تبدل مهزة –بضم التحتانية  : ويثيع
 :      التخريج 

مل أعثر على من أخرجه ذا الوجه ، وروى ابن عساكر بسنده عن حممد بن القاسم األسدي عن حممد بـن                     
أما تـرون   :تباشرت املالئكة يوم بدر ، فقالوا     :قال ن عطاء عن أيب هريرة      الفضل العبسي عن ابن جريج ع     

  . )٢( يف العريش أبا بكر الصديق جاء مع رسول اهللا 
  .)٣(وحممد بن القاسم األسدي وشيخه حممد بن الفضل العبسي كذابان 

 .)٤(وذكره ابن إسحاق يف السرية من غري إسناد،وكذا الذهيب يف تاريخ اإلسالم 
 مكـان الـوزير ،      من النيب    كان أبو بكر الصديق     : أخرج احلاكم بسنده عن سعيد بن املسيب قال       و

فكان يشاوره يف مجيع أموره، وكان ثانيه يف اإلسالم، وكان ثانيه يف الغار، وكان ثانيه يف العريش يوم بدر ،                    
  .)٥(يف رواته جمهول  : ل الذهيبقا.   يقدم عليه أحداً وكان ثانيه يف القرب ، ومل يكن رسول اهللا 

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، رجاله ثقات 

 
 

 

                    

                                                           
 ٢١٦٠:   التقريب )١(
 ، خمطوط  )٥٧١/ ٢/ ٩(  تاريخ دمشق  )٢(
  .٦٢٢٩ ، ٦٢٢٥: ، التقريب  ) ٣٠١ ، ٢٨٠ / ٢٦(  انظر ذيب الكمال )٣(
 )٥٧ص (، كتاب املغازي    ) ٢٧٨/ ٢(  السرية  )٤(
  )٦٣/ ٣( درك    املست)٥(
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  ما ذكر يف فضل عمر بن اخلطاب
حدثنا خالد بن خملد، عن العمري، عن جهم بن أيب اجلهم، عن املـسور     -١٢٠٣٥–)١٢٣(

  إن اهللا جعل احلق على لسان عمـر        : ((قال رسول اهللا    : ابن خمرمة ، عن أيب هريرة ، قال       
  ))  .وقلبه

 إنه زائد من حديث أيب هريرة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 أبو اهليثم البجلي والء، الكويف ، صدوق يتشيع ، وله           – بفتح القاف والطاء     –هو القطواين    : خالد بن خملد  
بعدها ، أخرج له اجلماعة إال أبـا داود         :  وقيل   أفراد ، من كبار العاشرة ، مات سنة ثالث عشرة ومائتني،          

  . )١(ففي مسند مالك 
هو عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب ، أبو عبد الرمحن العمري املـدين ،                      : العمري

بعدها ، أخـرج لـه اجلماعـة إال         : ضعيف ، عابد ، من السابعة ، مات سنة إحدى وسبعني ومائة ، وقيل             
 .)٢(البخاري 

هو موىل احلارث بن حاطب القرشي اجلمحي، روى عن أيب بردة بن نيار، واملسور بن               : جهم بن أيب اجلهم   
ابن إسحاق ، وعبد اهللا العمري ، والوليد بن عبـد اهللا بـن مجيـع ،                 : خمرمة، وعبد اهللا بن جعفر ، وعنه        

 .)٤( ، وذكره ابن حبان يف الثقات )٣(جمهول
  :      التخريج

والبزاريف مـسنده   . )٥(مثله  _ العمري  :  يعين –أنا عبد اهللا    : محد يف املسند عن نوح بن ميمون قال         أخرجه أ 
 .)٦(عن حممد بن املثىن، ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو،عن اجلهم بن أيب اجلهم،مثله 

ين سهيل عن   أخرب: وعبد اهللا بن أمحد يف زوائد فضائل الصحابة عن هارون بن معروف، عن الدراوردي قال              
 . )٧(أبيه ، عن أيب هريرة ،حنوه 

                                                           
 ١٦٧٧:   التقريب )١(
 ٣٤٨٩:   املصدر السابق )٢(
  )٧٤(، تعجيل املنفعة ص  ) ٥٢١/ ٢( اجلرح والتعديل :   انظر )٣(
)١١٣/ ٤   ()٤. ( 
  )٤٠١/ ٢(  املسند   )٥(
  )١٧٣ / ٣(   كشف األستار )٦(
  )٣١٥:  رقم ٢٥١/ ١(   فضائل الصحابة )٧(
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……………………………………………………………….. 
رواه أمحد والبزار والطرباين يف األوسط ، ورجال البزار رجال الصحيح ، غري اجلهم بـن أيب                  : قال اهليثمي 

 . )١(اجلهم ، وهو ثقة 
ة ابن عمر رضي اهللا عنـهم ، ومـن          مل أجده يف الطرباين من رواية أيب هريرة ، وإمنا أخرجه من رواي             : قلت

  .)٢(رواية عمر 
ويف البـاب عـن     :  ما أخرجه الترمذي يف جامعه من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ، وقال                ويشهد له 

 .)٣(الفضل بن عباس وأيب ذر وأيب هريرة ، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
، مـن   ))هللا وضع احلق على لسان عمر، يقول بـه        إن ا : (( وأخرجه أبو داود وابن ماجه يف سننهما، بلفظ       

 .حممد بن إسحاق صدوق مدلس ، وقد عنعنه ، وباقي رجاله ثقات : وفيه . )٤( حديث أيب ذر 

 .)٥( وأخرجه الطرباين يف األوسط من حديث عمر 

 :     احلكم على احلديث 
ي إىل حسن لغريه باملتابعـات      ضعيف عند املصنف وأمحد لضعف العمري ، وجهالة حال اجلهم ، لكن يرتق            

 .والشواهد 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
  )٦٦/ ٩(  جممع الزوائد )١(
  )٦٦٩٢ ، ٣٣٣٠ ، ٠٢٨٩: ( املعجم األوسط رقم:  انظر   )٢(
  )٣٦٨٢:  رقم ٦١٧/ ٥ (   كتاب املناقب ، باب يف مناقب عمر بن اخلطاب )٣(
  )١٠٨: رقم  ( ، وابن ماجه يف املقدمة ،فضل عمر )٢٩٦٢(  كتاب اخلراج واإلمارة، باب يف تدوين العطاء رقم )٤(
 ، )٦٦٩٢: (قم   املعجم األوسط  ر)٥(
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حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة، عن مسعر، عن عبد امللك بـن             – ١٢٠٣٩ – )١٢٤(
 إن عمر يف اجلنة، وإن رسـول اهللا         :ميسرة، عن مصعب بن سعد، عن معاذ بن جبل، قال         

 )) .لعمر بن اخلطاب :ملن هذه ؟ فقيل: أنا يف اجلنة رأيت فيها داراً،فقلتبينما:(( قال
  إنه زائد من حديث معاذ بن جبل : نوع الزيادة 

  :      رجال السند
 .تقدمت ترامجهم ، إال عبد امللك ومصعب ، وهم ثقات  

  . )١(هو اهلاليل، أبو زيد العامري الكويف، الزرَّاد، ثقة، من الرابعة، أخرج له اجلماعة : عبد امللك بن ميسرة
و ابن أيب وقاص الزهري ، أبو زرارة املدين، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثالث ومائة ،قال                  ه :مصعب بن سعد  

 . )٢(مل يسمع من معاذ بن جبل، أخرج له اجلماعة : أبو حامت 
 :      التخريج 

 .)٣( أخرجه أمحد يف املسند عن حممد بن بشر عن مسعر،مثله،مع زيادات من قول معاذ 
 .)٤(طريق أمحد مثله، ومن طريق وهب بن جرير عن األعمش عن عبد امللك، حنوه والطرباين يف الكبريمن 

  .)٥(رواه أمحد والطرباين ، ورجاهلما رجال الصحيح  : قال اهليثمي

                                                           
 ٤٢٢١:     التقريب   )١(
 ٦٦٨٨:  ، التقريب   ) ١٦٢: ص (   املراسيل ، )٢(
  )٢٤٥/ ٥(   املسند )٣(
  )٣١، ٣٠٨ / ٢٠(   املعجم الكبري  )٤(
  )٧٤ / ٩(  جممع الزوائد )٥(
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……………………………………………………………………… 
  .)١(أخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة وجابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم ويشهد له ما 

 :قال أن النيب:ويف الباب عن جابر ومعاذ وأنس وأيب هريرة :  حديث بريدة  مثَّ قالوالترمذي من
 .)٢( )) لعمر بن اخلطاب: ملن هذا ؟ فقيل :رأيت يف اجلنة قصراً من ذهب ، فقلت(( 

 :   احلكم على احلديث 
 . طرقه األخرى منقطع، إذ إن مصعباً مل يسمع من معاذ شيئاً، كما قال أبو حامت، لكن احلديث صحيح ب

                                                           
، ويف التعبري ،     ) ٣٦٨٠ ،   ٣٦٧٩: (   أخرجهما  البخاري  يف فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن اخلطاب ، رقم                  )١(

 )  .٢٣٩٤،٢٣٩٥: (وغريها ، ومسلم يف الفضائل رقم  ) ٧٠٢٤، ٧٠٢٣: ( باب القصر يف اجلنة ، رقم 
  )٣٦٨٩: (رقم  رضي اهللا عنه ،   أخرجه يف املناقب ، باب يف مناقب عمر بن اخلطاب)٢(
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خطب عمر واملغرية   : مسعت احلسن يقول    :  حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، قال         –١٢٠٥٩–) ١٢٥(
 لقد تركوا، أو   (( ردوا عمر، قال، فقال نيب اهللا       : ابن شعبة امرأة، فأنكحوا املغرية، وتركوا عمر، وقال       

 )) .ردوا خري هذه األمة 
 . على الكتب الستة كله زائد: نوع الزيادة 

      رجال السند
      هو أبو حممد التميمي البصري ، يلقب الطفيل، ثقة ، من الكبار التاسعة ، : معتمر بن سليمان

سليمان بن طرخان التيمي،     : أبوه.)١(وقد جاوز الثمانني ، أخرج له اجلماعة        .  مات سنة سبع ومثانني ومائة      
 فنسب إليهم ، ثقة عابد،من الرابعة ، مات سنة ثالث وأربعني ومائة ، وهـو                أبو معتمر البصري، نزل يف التيم     

 . هو البصري اإلمام املشهور تقدم : احلسن  .    )٢(ابن سبع وتسعني ، أخرج له اجلماعة 
 :     التخريج 

 . )٣(أخرجه السهمي يف تاريخ جرحان بسنده عن معتمر بن سليمان عن يونس عن احلسن مثله 
 يعين ابن حيان عن      –حدثنا حممد قثنا حممد بن يوسف قثنا الفضل بن دكني عن جعفر             : قطيعي قال   وأخرج ال 

املدينة رجل   ما بني البيت  ((  : خطب عمر ابنة أيب سفيان، فأبوا أن يزوجوه، فقال رسول اهللا          : ثابت قال   
 املطالب العالية إىل احلارث     وأسنده احلافظ يف  . وثابت هو ابن احلجاج ومل يدرك عمر        .  )٤( )) خري من عمر  

أمل تر إىل ختنتك خطبها عمر بن       (( : فقال بسنده إىل ثابت عن رجل أن أبا سفيان جاء فجلس إىل النيب             
ال : أكان باملدينة يومئذ أبو بكر ؟ قـال       : فقلت للذي حدثين  : قال: ويف آخره .  فذكر حنوه   )) اخلطاب فأبته 

 .   ا الرجلواحلديث ضعيف جلهالة هذ.   )٥(أدري 
 : احلكم على احلديث      

 . مرسل رجاله ثقات 
 :      الغريب 
 .  احلرة وهي األرض ذات احلجارة السود اليت قد ألبستها لكثرا : الالبة  : البيت املدينة

 .)٦(البات ، فإذا كثرت فهي الالب، واللوب، واملدينة ما بني حرتني عظيمتني  : ومجعها
                                                           

 ٦٧٨٥:   التقريب )١(
 ٢٥٧٥:   املصدر السابق )٢(
 )٢٩٥ص (  تاريخ جرجان  )٣(
  )٤٣٠ / ١(   فضائل الصحابة  )٤(
 )٤/٤١(  املالب العالية  )٥(
 )الب : (   النهاية ، مادة )٦(
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: قـال :مسعت أنساً، يقول  :ا وكيع ، عن سلمة بن وردان ، قال        حدثن-١٢٠٦٥ -)١٢٦(
من عـاد مـنكم   : أنا، قال: من شهد منكم جنازة؟ قال عمر: (( ألصحابه   رسول اهللا

 )).   وجبت وجبت:  قال رسول اهللا أنا،: من تصدق؟ قال عمر: أنا، قال: مريضاً؟قال عمر
 . كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 

 :  رجال السند     
 . هو ابن اجلراح الرؤاسى ، ثقة تقدم  : وكيع

هو الليثي ، أبو يعلى املدين ، ضعيف ، من اخلامسة، مات سنة بضع ومخـسني ومائـة ،                    : سلمة بن وردان  
     .)١(أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له الترمذي وابن ماجه 

 :      التخريج
حدثنا حممد بن معمر ثنا جعفر بن عون أبنا سـلمة           : والبزار يف مسنده قال     .  )٢(ثله  أخرجه أمحد يف مسنده م    

  .  )٣(  )من تصدق( بن وردان مثله ، إال أنه مل يذكر 
     . )٤(رواه أمحد والبزار ، وفيه سلمة بن وردان وهو ضعيف:  رمحه اهللا قال اهليثمي

 : حلكم على احلديث 
 .  ردان إسناده ضعيف لضعف سلمة بن و

                                                           
 ٢٥١٤:   اتلقريب)١(
 )٣/١١٨(  املسند  )٢(
 )١/٤٨٩(  كشف األستار )٣(
 )٣/١٦٣(جممع الزوائد )  ٤(
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 حدثنا حممد بن بشر، ثنا مسعر، عن موسى بن أيب كثري، عن جماهـد،               -١٢٠٦٦ -)١٢٧(
 وهو وعائشة ، ومها يأكالن حيساً، فدعاه، فوضـع يـده مـع              مر عمر برسول اهللا     : قال

أوه ، لو أُطاع يف هذه وصواحبها ما رأـن أعـني ،             : أيديهما، فأصابت يده يد عائشة ،فقال     
 .فرتلت آية احلجاب : قال . وذلك قبل آية احلجاب : قال

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال موسى بن أيب كثري ، وهم ثقات 
هو األنصاري والء، أبو الصباح، وهو موسى الكبري، صدوق رمي باإلرجاء، مل يـصب              : موسى بن أيب كثري   

  .)١( السادسة، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له النسائيمن ضعفه، من
 :      التخريج 

أخرجه النسائي يف الكربى والطرباين يف الصغري، بسندمها عن مسعر، عن موسى بن أيب كثري، عن جماهد، عن                  
ـ           كنت آكل مع النيب     : عائشة، قالت  ب، فأصـابت   حيساً يف قعب، فمر عمر رضي اهللا عنه، فدعاه فأكل

 .  )٢(حس ، أو أوه، لو أطاع فيكن ما رأتكن عني، فنـزل آية احلجاب : أصبعه اصبعي، فقال
وذكره ابن كثري يف تفسريه عن ابن أيب حامت ، عن أبيه ، حدثنا ابن أيب عمر ، حدثنا سفيان ن عن مسعر عن                        

 .)٣(موسى بن أيب كثري ، عن جماهد ، عن عائشة ، احلديث 
 .)٤(رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله رجال الصحيح غري موسى بن أيب كثري، وهو ثقة : يثميقال اهل

 :     احلكم على احلديث 
 .مرسل عند املصنف ، وهو موصول عند النسائي وابن أيب حامت ، و سنده حسن 

 
 
 
 

                                                           
 ٧٠٠٤:    التقريب  )١(
  )٢٢٧:  رقم ١/١٤٩( عجم الصعري ، امل) ١١٤١٩:، رقم٦/٤٣٥(  السنن الكربى ، )٢(
 .، ومل أجد يف تفسري ابن أيب حامت املطبوع  ) ٨٣٩ / ٦(   تفسري القرآن العظيم  )٣(
 .لعله خطأ مطبعي أوسبق قلم ، وإمنا هو يف الصغري "  يف األوسط : "، وقوله ) ٧/٢١١(  جممع الزوائد  )٤(
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أن جربيـل    :  حدثنا جرير، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبري            -١٢٠٦٨-)١٢٨(
 )) . حكم وغضبه عز أن رضاه: أَقِرئ عمر السالم ، وأخربه  : ((  ل لرسول اهللاقا

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 . هو اإلمام الثقة ، تقدم  : سعيد بن جبري. هو ابن عبد اهللا القمي ، صدوق يهم ، تقدم  : يعقوب
 الضيب الكويف نزيل الري     –بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة      – بن القرط  هو ابن عبد احلميد   : جرير

 )١( وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، مات سنة مثان ومثانني ومائة ، أخرج له اجلماعة
دينار ، صدوق يهم ، من      :اسم أيب املغرية    : ، قيل   _ بضم القاف    –هو ابن أيب املغرية اخلزاعي القمي        : جعفر

 . )٢( أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه يف التفسرياخلامسة ،
 :     التخريج 

أخرجه ابن عدي يف الكامل بسنده إىل إبراهيم بن رستم، ثنا يعقوب القمي، عن جعفر بن أيب املغـرية، عـن                     
وأعلمه أن غضبه عز     مر السالم، أَقرئ ع : (( فقال سعيد بن جبري عن أنس بن مالك أن جربيل أتى النيب          

  )). ورضاه عدلٌ
رواه مجاعة عن يعقوب : وهذا احلديث مل يوصله عن يعقوب القمي غري إبراهيم بن رستم، قال     : قال ابن عدي  

 . )٣( مرسالً، ومل يذكروا فيه أنساً أن جربيل أتى النيب: القمي عن جعفر عن سعيد بن جبري
 أن جربيل: ر يف تارخيه وابن عدي وأيب نعيم عن يعقوب القمي بسنده إىل أنسوعزاه اهلندي إىل ابن عساك

وأخرجه الطرباين يف الكبري، واألوسط بسنده إىل جرير بن حازم عن زيد العمي ، عن سعيد بن جبري                  .  )٤(أتى  
إن :  له   أقرئ عمر السالم ، وقل    : عليه السالم فقال     أتاين جربيل  (( قال رسول اهللا  :عن ابن عباس قال     

       مل يرو هذا احلديث عن زيد العمي إال جرير بـن           :،قال الطرباين يف األوسط   )) رضاه حكم ، وإن غضبه عز
  .)٥(حازم،تفرد به خالد بن يزيد العمري 

                                                           
 ٩١:    التقريب  )١(
 ٩٦٠:    املصدر السابق  )٢(
  )٢٦١/ ١(   الكامل  )٣(
  )٣٥٨٨٤ – ٣٥٨٨٢(  كنـز العمال رقم )٤(
  )٦٢٩٧: (، املعجم األوسط،رقم ) ١٢٤٧٢: (  املعجم الكبري ، رقم )٥(
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……………………………………………………………………… 
 )١(خالد بن يزيد العمري ، وهو ضعيف: رواه الطرباين يف األوسط ، وفيه  : قال اهليثمي

 :   احلكم على احلديث    
 .يعقوب القمي وجعفر بن أيب املغرية ، صدوقان يهمان ، أما الطرق املوصولة ففيها ضعفاء : مرسل ، وفيه 

                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٦٩ / ٩(  جممع الزوائد  )١(
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  فضائل عثمان بن عفَّان 
ثنا كهمس بن احلسن، عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو أسامة ،قال-١٢٠٧٣-)١٢٩(
 فحدثاين –وكانا يغازيان –حدثين هرمي بن احلارث وأسامة بن خرمي : قيق ، قالش

بينما  : حديثاً ، وال يشعر كلُّ واحد منهما أن صاحبه حدثنيه، عن مرة البهزي، قال
كيف تصنعون يف  : (( ذات يوم يف طريق من طرق املدينة ، فقالحنن مع نيب اهللا 

فنصنع ما ذا يا رسول اهللا؟ : ؛ قالوا)) صياصي بقر فتنة تثور يف أقطار األرض كأا
فأسرعت حىت عطفت على الرجل، : ، قال)) عليكم ذا وأصحابه : (( قال
 . فإذا هو عثمان )) هذا : (( نيب اهللا قالهذا يا:فقلت

   .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 . ثقة، تقدم هو محاد بن أسامة ، : أبو أسامة
هو التميمي أبو احلسن البصري ، ثقة ، من اخلامسة ، مات سنة تسع وأربعني ومائـة ،                  : كهمس بن  احلسن   
 .)١(  أخرج له اجلماعة

بصري ، ثقة فيه نصب من الثالثة ، مات سنة مثان ومائة ، أخرج              – بالضم   –هو العقيلي    : عبد اهللا بن شقيق   
 .       )٢(ج له الباقون له البخاري يف األدب املفرد وأخر

ابن حبان   ، وذكره )٣(روى عن كعب بن مرة روى عنه عبد اهللا بن شقيق            : قال أبو حامت     : هرمي بن احلارث  
 .)٤(يف ثقاته 

روى عن مرة البهزي ، ورى عنه عبد اهللا بن شقيق العقيلي ، شامى حدث               : قال أبو حامت     : أسامة بن خرمي  
 .)٦(ه ابن حبان يف الثقات وذكر .)٥(عنه ابن شقيق وحده 

 
                                                           

 ٦٥٧٠:    التقريب  )١(
 ٣٣٨٥:   املصدر السابق  )٢(
  )١١١ / ٩(   اجلرح والتعديل  )٣(
)٥/٥١٦  ()٤( 
 ، ومل يذكر ابن حجر هرمي بن احلارث، وأسامة بن خرمي يف التعجيل، ومها من شرطه فيه )٢٨٣/ ٢( اجلرح   )٥(
)٤/٤٤  ()٦( 
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     ……………………………………………………………………… 
 :      التخريج 

ثنا أبو هالل عن قتـادة      : ثنا ز وعبد الصمد قاال      :أخرجه أمحد يف مسنده عن أيب أسامة،حنوه ،ويف رواية قال         

قال رسول اهللا   :قال:وقال ز يف حديثه     .كنت عند رسول الل     :عن عبد اهللا بن شقيق عن مرة البهزي قال        

)):     يج كالصياصي،فهذا ومن معه على احلق((  فذهبت فأخذت مبجامعه ثوبه ، فإذا هو عثمان بن         : ، قال

 . )١( عفان 
وابن حبان يف صحيحه من طريق حيىي بن معني عن أيب           . )٢(وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة عن املصنف مثله          

 . )٣(أسامة ، مثل املصنف 
 بن أمحد يف زوائد فضائل الصحابة، والطرباين يف الكبري بسندمها إىل عبد اهللا بن شقيق عـن                  وأخرجه عبد اهللا  
، فمر رجل متقنع ، فقـال        )) يج على األرض فنت كصياصي البقر      (( قال رسول اهللا    : مرة البهزي قال  

ت بوجهه إىل رسـول  ، فقمت إليه فكشفت قناعه، وأقبل ))يومئذ على احلق هذا وأصحابه  (( رسول اهللا   
 . )٤(فإذا بعثمان بن عفان : ، قال ))هو هذا(( : هو هذا؟ قال!يا رسول اهللا: فقلتاهللا 

      .)٥( أخرجه ابن ماجه يف سننه ، عن كعب بن عجرة ، خمتصراً ويشهد له ما
 :     احلكم على احلديث 

    .حسن لغريه بالشاهد يف هذا الطريق ، وجاء صحيحا بالطريق اآلخر 
 :     الغريب 
أي قروا ، واحدا صيصية بالتخفيف ، شبه الفتنة ا لشدا وصعوبة األمر فيها ، وكل شيء          : صياصي بقر 

  .)٦(امتنع به وحتصَّن به فهو صيصية 

 
 
 

                                                           
 )٣٥، ٣٣/ ٥(  املسند )١(
  )١٢٩٦:  رقم ٥٩١ / ٢(  السنة  )٢(
  )٣٤٤ / ١٥(   اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان )٣(
  )٧٥٢ ،٧٥١ ، ٧٥٠ /٢٠( ملعجم الكبري  ، ا) ٨٢٩، ٧٢٠: (  فضائل الصحابة ، رقم )٤(
  )١١١: (   املقدمة  رقم )٥(
 )صيصي (   النهاية   مادة  )٦(
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ملا قتل عثمـان ، قـام       : حدثنا ابن علية عن أيوب عن أيب قالبة قال           – ١٢٠٧٥ –) ١٣٠(
لو ال  :  يقال له مرة بن كعب، فقال      خرهم رجل من أصحاب النيب      خطباء بإيليا، فقام من آ    

 فقرا،  – أحسبه قال    – ذكر فتنة     ما قمت، إن رسول اهللا       حديث مسعته من رسول اهللا      
، فانطلقت فأخـذت    ))هذا وأصحابه يومئذ على احلق       ((فمر رجل مقنع، فقال رسول اهللا       

 .، فإذا هو عثمان ))نعم : ((؟ فقالهذا :  ، فقلت مبنكبيه ، فأقبلت بوجهه إىل رسول اهللا 
هو إمساعيل بن إبراهيم بن عليـة ،   : ابن علية:رجال السند )) .     وأصحابه  : ((  قول: نوع الزيادة 
 . ثقة ، تقدم 

 –لف نون بفتح املهملة بعدها معجمة مث مثناة مثَّ حتتانية وبعداأل        –هو ابن أيب متيمة ، كيسان السختياين       : أيوب
أبو بكر البصري ، ثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العبَّاد ، من اخلامسة ، مات سنة إحدى وثالثني ومائة ،                      

 . )١(وله مخس وستون سنة ، أخرج له اجلماعة 
  :       التخريج

حنـوه  أخرجه أمحد يف مسنده عن إمساعيل عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين ، مثله ، وذكر                    
كنا معسكِرين مع معاوية    : وعن عبد الرمحن بن مهدي ، ثنا معاوية عن سليم بن عامر عن جبري بن نفري قال                  

 . )٢( فقام كعب بن مرة البهزي ، فذكر حنوه بعد قتل عثمان
،  )٣( وأخرجه الترمذي يف جامعه   . وكذا الطرباين يف الكبري بسنده عن معاوية بن صاحل ، مثل رواية أمحد الثانية               

عن حممد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين ، فذكر حنـوه                     
 . )٤(دون الزيادة 
  . )٥(حديث مرَّة رواه الترمذي ، ورواه الطرباين ، ورجاله وثِّقوا  : قال اهليثمي

 :     احلكم على احلديث 
دلَّت على أن أبا قالبة رواه عن أيب األشعث الصنعاين ، فلعله من املزيد              صحيح ، إال أن رواية أمحد والترمذي        

 .يف متصل األسانيد 

 

                                                           
 ٦٠٥:   التقريب )١(
 )  ٢٣٥،٢٣٦ / ٤(   املسند  )٢(
 ) ٣٧٠٤: ( ،  رقم  كتاب املناقب ، باب يف مناقب عثمان بن عفان )٣(
  )٧٥٣:  رقم ٣١٦ / ٢٠(   املعجم الكبري  )٤(
  )٨٩ /٩( جممع الزوائد  )٥(
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أخربنا أبو سهلة   :  حدثنا أبو أسامة عن إمساعيل، أخربنا قيس ، قال           – ١٢٠٨٦ – ) ١٣١(
، فقالت  ))وددت أن عندي بعض أصحايب      : (( يف مرضه  قال رسول اهللا    : موىل عثمان ، قال   

أدعو لك عمر ؟    : فسكت ، فعرفت أنه ال يريده ، فقلت         :  أدعو لك أبا بكر ؟ قال        :عائشة  
         أنه ال يريده ، قلت أنه ال يريده ، قلت           : فسكت ، فعرفت اً؟ فسكت ، فعرفتأدعو لك علي

 أن  فدعوته ، فلما جـاء أشـار إيلَّ الـنيب           )) نعم  : ((فأدعو لك عثمان بن عفان ؟ قال      : 
قال قيس  . يقول له  ولون عثمان يتغير        ، فجعل رسول اهللا   لس إىل النيب    تباعدي، فجاء فج  

 عهـد إيلَّ   إن رسول اهللا    : أال تقاتل ؟ فقال     : ملا كان يوم الدار قيل لعثمان       : فأخربين أبو سهلة ، قال      
 . فريون أنه ذلك الس :قال أبو سهلة . عهداً ، وإين صابر عليه 

 . فأدعو لك عليا ، فسكت ، فعرفت أنه ال يريده : ت قل: قوهلا  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .  ، تقدم مرات أبو أسامة
له رؤية وهو الذي    : هو ابن أيب حازم البجلي ، أبو عبد اهللا الكويف ، ثقة ، من الثانية ، خمضرم ، ويقال                  : قيس
 .)١(لها ، وقد جاز املائة ، وتغري إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، مات بعد التسعني، أو قب: يقال 

ال : ثقة ، من الثالثة، أخرج له الترمذي وابن ماجه هذا احلديث الواحد،قال أبو زرعة               : أبو سهلة موىل عثمان   
 .)٢(أعرف امسه ،روى عن مواله عثمان بن عفان ، وعائشة أم املؤمنني ، وعنه قيس بن أيب حازم 

 :     التخريج 
والترمذي عن سفيان بن وكيع عن أبيه وحيىي القطان عن          .)٣(قاته عن أيب أسامة ، مثله       أخرجه ابن سعد يف طب    

 .سفيان بن وكيع ، وهو متكلم فيه : وفيه . )٤(إمساعيل عن قيس عن أيب سهلة خمتصراً 
حنوه ، ومل يذكر     وابن ماجه عن حممد بن منري وعلي بن حممد عن وكيع عن إمساعيل عن قيس عن عائشة                  

 . ورجاله ثقات . )٥()فأدعو لك عليا ، فسكت : قلت : (قوهلا 
 

                                                           
 ٥٥٦٦:    التقريب  )١(
 ٨١٥١: ، التقريب  ) ١٢٢ / ١٢(   ذيب التهذيب )٢(
  )٦٧-٦٦ / ٣(   الطبقات )٣(
  )٣٧١١:  رقم ٥٩٠ / ٥ ( كتاب املناقب ، باب يف مناقب عثمان بن عفان )٤(
 ) ١١٣:  رقم ٤٢ / ١ (   املقدمة ، باب يف فضائل أصحاب رسول اهللا )٥(
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…………………………………………………………………… 
وابن حبان يف صحيحه بسنده عن عثمان بن أيب شيبة عن وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن عائشة                     

  )١( . 
 هـذا حـديث صـحيح        :وقال،  واحلاكم يف املستدرك بسنده عن حيىي القطان عن إمساعيل  مثل ابن حبان              

 . )٢(اإلسناد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب 
  .)٣(فهو املزيد يف متصل األسانيد:  شعيب أرناؤوطقال العالمة

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله ثقات ، واإلرسال فيه جاء موصوالً من الطرق األخرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٣٥٧ / ١٥(   اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  )١(
  )٩٩ / ٣(   املستدرك )٢(
  )٣٥٧ / ١٥( حتقيقه اإلحسان  :   انظر  )٣(
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أخربين موسى بن عبيدة، عن إياس بن       : قال  حدثنا عبيد اهللا بن موسى،     –١٢٠٩٥ –) ١٣٢(
: بايع لعثمان بإحدى يديه على األخـرى، فقـال النـاس           أن رسول اهللا    : سلمة، عن أبيه  

لو مكث كذا وكذا سنة ماطاف      (( :  هنيئاًأليب عبد اهللا يطوف بالبيت آمناً، فقال رسول اهللا        
  )) .حىت أطوف
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . هو ابن باذام العبسي ، ثقة ، تقدم  : عبيد اهللا بن موسى
 . هو ابن نشيط ، ضعيف ، تقدم  : موسى بن عبيدة
أبو بكر ، املدين ، ثقة ، من الثالثة ، مـات            : هو ابن األكوع األسلمي ، أبو سلمة ، ويقال           : إياس بن سلمة  

  .)١(عني ، أخرج له اجلماعة سنة تسع عشرة ومائة ، وهو ابن سبع وسب
 :      التخريج 

: أخرجه الطربي يف تفسريه وابن أيب حامت بسنده عن عبيد اهللا بن موسى، عن موسى عن إياس عن أبيـه قـال               
فثرنـا  : البيعة البيعة ، نزل روح القدس، قال        ! أيها الناس    : بينما حنن قائلون ، إذ نادى منادي رسول اهللا          

لقد رضي اهللا عن املـؤمنني إذ        : وهو حتت شجرة مسرة ، فبايعناه ، فذلك قول اهللا تعاىل             إىل رسول اهللا    
 لعثمان بإحدى يديه على األخرى ، فقال        فبايع رسول اهللا    : قال ] ١٨: الفتح   [ ، يبايعونك حتت الشجرة  

 .  )٣(وعزاه إىل ابن أيب حامت ابن كثري ذا السند .)٢(هنيئاً لعثمان ،اخل : الناس
 . )٤(وأخرجه الطرباين يف الكبري من طريق املصنف ، حنوه 

 . )٥(موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف : رواه الطرباين ، وفيه  : قال اهليثمي
 :     احلكم على احلديث 

 .ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي 

                                                           
  ٥٨٨:    التقريب  )١(

  ) ١٠/٣٣٠٠(، تفسري ابن أيب حامت  ) ٨٦/ ٢٦(  جامع البيان )٢(
  )٣٤١ / ٦(  تفسري القرآن العظيم )٣(
  )١٤٤ / ١ (   املعجم الكبري )٤(
  )٩٥ /٩(   جممع الزوائد  )٥(
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 موسى بن عقبـة     ثنا إبراهيم بن طهمان عن    :  حدثنا حممد بن احلسن األسدي، قال      – ١٢٠٩٨ –) ١٣٣(
مسعت رسول اهللا   : دخلت الدار على عثمان وهو حمصور، فسمعت ابا هريرة يقول         : عن جده أيب حبيبة قال    

   عليكم بـاألمري  : ((فما تأمرنا؟ فقال    :فقال له قائل  : ، قال ))إنكم ستلقون بعدي فتنة واختالفاً      (( يقول 
 )) .وأصحابه ، وضرب على منكب عثمان 

  . زائد على الكتب الستةكله: نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .هو ابن الزبري أبو عبد اهللا الكويف صدوق فيه لني تقدم  : حممد بن احلسن األسدي
هو اخلراساين ، أبو سعيد ، سكن نيسابور مث مكة ، ثقة ، يغرب ، وتكلم فيه لألرجـاء                    : إبراهيم بن طهمان  

 .)١(ان وستني و مائة ، أخرج له اجلماعة رجع عنه ، من السابعة ، مات سنة مث : ويقال
هو ابن أيب عباس األسدي ، موىل آل الزبري ، ثقة ، فقيه إمام يف املغازي ، مـن اخلامـسة ،               : موسى بن عقبة  

  .)٢(بعد ذلك ، أخرج له اجلماعة : مات سنة إحدى وأربعني ومائة ، وقيل 
قبة وإخوته إبراهيم وحممد من أمهم ، تابعي ثقـة، روى           هو موىل الزبري بن العوام جد موسى بن ع        : أبو حبيبة   

عن مواله الزبري وأيب هريرة وابن عباس وغريهم، وعنه سبطه موسى بن عقبة وأبو األسود حممـد بـن عبـد                     
  .)٣(الرمحن

 :     التخريج 
  حدثنا عفان : لوأمحد يف مسنده ويف الفضائل، قا     . )٤(أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة من طريق املصنف ، حنوه            

وأخرجه احلاكم يف   . )٥()) عليكم باألمني وأصحابه    : ((حدثنا موسى بن عقبة، حنوه وفيهما     : وهيب، قال قثنا  
قـال  املستدرك بسنده عن مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب بن خالد، ثنا موسى وحممد وإبراهيم بنو عقبة ، مثله ،                    

تفرد بـه أمحـد ،       : وقال ابن كثري   . )٦(، ووافقه الذهيب  هذا حديث صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه         : احلاكم
      . )٧ (وإسناده جيد حسن ، ومل خيرجوه من هذا الوجه

 حممد بن احلسن األسدي، فيه لني، لكن يتقوى باملتابعات: حسن لغريه، فيه : احلكم على احلديث 
                                                           

 ١٨٩:   التقريب )١(
 ٦٩٩٢:   املصدر السابق )٢(
 )٤٣٢ / ٢(، تعجيل املنفعة   ) ٥٩١ / ٥( ، الثقات  ) ٣٥٩ / ٩(   اجلرح )٣(
 )١٢٧٨: رقم٢/٥٨٧(  السة   )٤(
  )٧٢٣: ( فضائل الصحابة  رقم  ) ٣٤٥ / ٢(   املسند )٥(
  )٩٩ /٣ (  املستدرك  )٦(
  )٢١٠ / ٧(  البداية والنهاية  )٧(
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ثين يزيد بن عمرو    حد:حدثين ابن هليعة، قال   :  حدثنا زيد بن احلباب، قال     –١٢١٠٤–) ١٣٤(
وكان ممن   –قدم عبد الرمحن بن عديس البلوي     : الفهمي، يقول ) ١(مسعت أبا ثور    : املعافري، قال 

فدخلت : فصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه، مث ذكر عثمان، فقال أبو ثور           -بايع حتت الشجرة    
ن؟ وقد اختبأت   ومن أي : إن فالناً ذكركذا وكذا، فقال عثمان     : على عثمان وهو حمصور، فقلت    

ابنته مث ابنته، وقـد بايعـت        عند اهللا عشراً، إين لرابع يف اإلسالم، وقد زوجين رسول اهللا            
بيدي هذه اليمىن،فما مسست ا ذكري،وال تغنيت وال متنيت،وال شربت مخراً يف             رسول اهللا 

 سجد له بيتمن يشتري هذه الربعة ويزيدها يف امل: (( جاهلية وال إسالم،وقد قال رسول اهللا
 )).يف اجلنة ، فاشتريتها وزدا يف املسجد

 . كله زائد على الكتب الستة ذا السياق  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .  تقدم   ، وهو صدوقزيد بن احلباب 
ـ         – بفتح الالم وكسر اهلاء      –هو عبد اهللا بن هليعة       : ابن هليعة  صري ،   ابن عقبة احلضرمي ، أبو عبد الرمحن امل

القاضي ، صدوق ، من السابعة ، اختلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعـدل مـن                      
غريمها ، وله يف مسلم بعض شيء مقرون ، مات سنة أربع وسبعني ومائة وقد ناف على الثمانني ، أخرج لـه                      

 .)٢(مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
 . )٣( هو املصري ، صدوق ، من الرابعة ، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه  :يزيد بن عمرو املعافري

 . ) ٤(ال أعرف : مصري له صحبة ، سئل أبو زرعة عن امسه فقال  : أبو ثور الفهمي
 
 

                                                           
 األنور الفهمي:  يف النسخ املطبوعة )١(
 ٣٥٦٣:  التقريب  )٢(
 ٧٧٥٨:  التقريب )٣(
  )٣٥١ / ٩(  اجلرح والتعديل  )٤(
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       ………………………………………………………………………… 
 :      التخريج 

 .  )١(حاد واملثاين عن املصنف خمتصراً أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة عن املصنف،مثله ، ويف اآل
حدثنا املقدام بن داود املصري، ثنا أبو األسود النضر بن عبد اجلبار حدثنا ابن هليعـة                 : والطرباين يف الكبري قال   
وما مرَّت عليَّ مجعة منذ أسلمت إال وأنا أعتق فيها رقبة ، إال أن اليكـون عنـدي ،                   : اخل، حنوه، إال أنه قال    

 مع بعض املفارقات  . )٢(بعد ذلك، وال زنيت يف جاهلية وال إسالم وابن كثري يف البداية والنهاية فأعتقها 
  )٣(وقد وثق : رواه الطرباين عن شيخه املقدام بن داود،وهو ضعيف، وقال ابن دقيق العيد يف اإلمام: قال اهليثمي

 :       احلكم على احلديث 
 .    ابن هليعة : ضعيف ، فيه 

================================================ 
حدثنا حممد بن القاسم األسدي، عن األوزاعي، عن حسان بن عطية أن            -١٢١٠٨–) ١٣٥(

  غفر اهللا لك ماقدمت،وما أخرت،وما أسررت،وما أعلنت،وما أخفيت       : ((  قال لعثمان  النيب  
 )) .وما أبديت ، وما هو كائن إىل يوم القيامة 

  . كله زائد على الكتب الستة:يادة نوع الز
 :      رجال السند 

: أبوحـامت ، وقال كذبه أمحد، )كاو ( هو أبو إبراهيم الكويف ،شامي األصل،لقب : حممد بن القاسم األسدي
غري ثقة وال مأمون،أحاديثه    : ليس يقوى وال يعجبين حديثه، وذكر عندحيىي بن معني فلم يرضه، وقال أبو داود             

    )٤(من التاسعة، مات سنة سبع ومائتني،أخرج له الترمذي . وعامة حديثه ال يتابع : وقال ابن عديموضوعة ، 
هو عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعي ، ابو عمرو ، الفقيه ثقة جليل ، من الـسابعة ،                      : األوزاعي

  . )٥(مات سبع ومخسني ومائة ، أخرج له اجلماعة 
 
 

                                                           
 )١٢٨:  رقم١٢٥/ ١(اآلحاد   ) ١٣٠٧: رقم ٢/١٢٥(   السنة  )١(
  )١٨١ / ٧(ية ، البدا) ١٢٤:  رقم٨٥/ ١(   املعجم الكبري  )٢(
  )٩٨ / ٩(   جممع الزوائد  )٣(
 ٦٢٢٩: ، التقريب  ) ٣٠٣ – ٣٠١ / ٢٦( ، ذيب الكمال  ) ٥٣٤ /٢(   كتا ب التاريخ )٤(
  ٣٩٦٧:    التقريب )٥(
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…………………………………………………………………… 
 احملاريب والء،أبو بكرالدمشقي، ثقة فقيه عابد،من الرابعة،مات بعد العشرين ومائة،: حسان بن عطية

 .)١( أخرج له اجلماعة 
 :      التخريج 

أخربنا حممد بن حممد بن سليمان الباغندي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ، مثله إىل                : أخرجه ابن عدي يف الكامل قال     
وهذا الذي أشـار     : قال والباغندي صاحب مناكري،     :قال ابن عدي  ،   ))خرت ، وما أسررت   وما أ : ((قوله  

إليه النسائي ، أن حممد بن القاسم يروي عن األوزاعي عن حسان بن عطية ، إمنا أراد به هذا احلديث املرسـل                      
آلَّم بن سـليم عـن      يف عثمان ، ألين ال أعلم رواه عن األوزاعي غري حممد بن القاسم ، ورواه أبو األحوص س                 

  .)٢(حممد بن القاسم ويكنيه بأيب إبراهيم
 حممد بن القاسم األسدي، كويف متروك احلديث عن األوزاعي، عن حسان بن : وذلك قول النسائي: قلت 
 .)٣(عطية 

ورواه احلسن بن عرفة عن حممد بن القاسـم األسـدي عـن             :   وذكره ابن كثري يف البداية خمتصراً ، مثَّ قال          
 .)٤( مرسالً األوزاعي عن حسان بن عطية عن النيب

 ما أخرجه أبو نعيم يف احللية بسنده عن حممد بن إسحاق الصنعاين عن الشعيب عن مسروق عن عبد                   ويشهد له 
اللهم اغفر لعثمان ما : ((عثمان بن عفان يوم جيش العسرة جائياً وذاهباً فقال   رأى رسول اهللا: اهللا ، قال 
 .)٥()) أدبر ، وما أخفى وما أعلن ، وما أسر وما أجهر أقبل وما 

 :      احلكم على احلديث 
 . ضعيف جدا ، فيه حممد بن القاسم األسدي ، كذاب 

 
 

                                                           
 ١٢٠٤:   املصدر السابق )١(
 )٤٠٢٣، ٢٢٥٣/ ٦(   الكامل  )٢(
  )٣٠٣: ص (   الضعفاء واملتروكون  )٣(
  )٢١٣ / ٧( نهاية   البداية وال)٤(
  )٥٩ / ١(  حلية األولياء  )٥(
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ملا : أخربنا سفيان بن حسني، عن احلسن، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال   -١٢١١١–)١٣٦(

 أدلُّ عثمان على من هو خـري منـها،  أال ((: عرض عمر ابنته على عثمان، قال رسول اهللا

 .  وزوج عثمان ابنته   رسول اهللا فتزوجها: قال، ))وأدلُّها على من هوخري هلا من عثمان 
 .كله زائد على الكتب الستة  :نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . هو الواسطي ، ثقة ، تقدم  : يزيد بن هارون

، أوأبو احلسن ، الواسطي، ثقة يف غريالزهري ،باتفـاقهم ، مـن             هو ابن حسن، أبو حممد       : سفيان بن حسني  
 .)١(يف خالفة الرشيد، أخرج له البخاري تعليقاً، وأخرج له الباقون : السابعة ، مات بالري مع املهدي، وقيل

 .هو ابن يسار البصري ، اإلمام العلم ، تقدم  : احلسن
 :      التخريج 

  .مل أجد له خترجياً ذا الطريق 
حدثين ربعـي بـن   : وأخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده عن عبد اهللا بن موسى حدثين أن لبيد بن طفيل قال              

، فلما ان راح إليه عمـر         أنه خطب إىل عمر ابنته ، فرده ، فبلغ ذلك النيب             حراش عن عثمان بن عفان    
نعم ، يـا    : خري له منك ، قال    أال أدلك على خنت خري لك من عثمان، وأدل عثمان على            ! (( يا عمر : قال  

 )) .زوجين ابنتك، وأزوج عثمان ابنيت : رسول اهللا ، قال
ما يف الصحيحني خبالفه من أن      : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب ،مثَّ قال احلاكم            : قال

 . )٢(عمر هو الذي عرضها على عثمان فامتنع 
ا هو يف صحيح البخاري، ويف سنن النسائي من حديث عبد اهللا ابن             احلديث ليس يف صحيح مسلم، وإمن      : قلت

وكان من أصـحاب  -إن عمر حني تأميت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي  : عمر رضي اهللا عنهما ، قال       
لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليـه حفـصة ،    : قال عمر -قد شهد بدراً ، تويف باملدينة   رسول اهللا 

قد بدا يل أن    : سأنظر يف أمري، فلبثت ليايل، مث لقيين فقال       : فقالتك حفصة ابنة عمر ،      إن شئت أنكح  : فقلت
إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر ، فصمت        : فلقيت أبا بكر الصديق فقلت    : ال أتزوج يومي هذا ، قال عمر      

 رسـول اهللا    أبو بكر فلم يرجع إيلّ شيئاً ، فكنت أوجد عليه مين على عثمان ، فلبثت ليايل ، مث خطبـها                     
 :فأنكحتها إياه  ،  فلقيين أبو بكر ، فقال 

                                                           
 ٢٤٣٧:   التقريب )١(
 )١٠٧/ ٣(  املستدرك  )٢(
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 …………………………………………………………………… 
فإنه مل مينعين أن أرجع إليك فيما       : لعلك وجدت علي  حني عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً ، قال               

 ولو تركها      قد ذكرها فلم أكن ألفشي سر رسول اهللا        عرضت علي إال أنين كنت علمت أن رسول اهللا          
 .)١(  لقبلتها رسول اهللا 

 :     احلكم على احلديث 
 ًمرسل ، وإسناده صحيح ، إال أنه معارض باحلديث الصحيح ، فيصري شاذا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                           

                                                           
ويف املغـازي ، بـاب      ) ٤٨٢٨: (  أخرجه البخاري يف النكاح ، باب عرض اإلنسان ابنته أو أخته على أهل اخلري ، رقم                   )١(

 باب إنكاح الرجل ابنتة الكبرية ، وانظر جامع األصـول            –نكاح  والنسائي يف ال  .  وغريها  ) ٣٧٨٣:(شهود املالئكة بدراً رقم     
)١١/٤٠٨( 
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    طالب  فضائل علي بن أيب 
  بن عبيدة، عن ابن    )١(ش، عن سعد   حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن األعم      –١٢١١٤– ) ١٣٧( 

 ))من كنت وليه فعلي وليه  ((قال رسول اهللا : بريدة، عن أبيه قال
 .إنه زائد من حديث بريدة بن احلصيب األسلمي  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 . تقدموا ، وهم ثقات أبو معاوية ووكيع واألعمش

، ثقة ، من الثالثة ، مات يف والية عمر بن عبرية على العـراق               هو السلمي ، أبو محزة الكويف      : بن عبيدة  سعد
  .)٢(أخرج له اجلماعة 

هو عبد اهللا بن بريدة بن احلصيب األسلمي ، أبو سهل املروزي قاضيها، ثقة ،من الثالثة ، مـات                    : ابن بريدة 
  .)٣(بل مخس عشرة وله مائة سنة ، أخرج له اجلماعة : سنة مخس ومائة ، وقيل

 :التخريج      
بعث سريَّة    أخرجه أمحد يف املسند والبزار يف مسنده من طريق أيب معاوية ، مثله ، وله قصة وذلك أن النيب                    

   ًوأمَّر عليها عليا ،      فلما قدموا قال ، )) :    فإما شكوته ، أو : ؟ قال بريدة    ))كيف رأيتم صحابة صاحبكم
:  قد امحرَّ وجهه ، وهو يقول فإذا النيب :  قال–كباباً  وكنت رجال ِم–فرفعت رأسي : شكاه غريي ، قال 

 .)٥(وأخرجه النسائي يف الكربى، من حديث بريدة مثل أمحد .)٤( )) من كنت وليه فعلي وليه((
 .)٦(رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح  :قال اهليثمي

 .)٧( وأصل القصة يف البخاري  من حديث بريدة  : قلت

                                                           
 .سعيد :   يف النسخ املطبوعة )١(
 ٢٢٤٩:    التقريب )٢(
 ٣٢٢٧:   املصدر السابق )٣(
  )٢٥٣٥: (، كشف األستار ، رقم )٥/٣٥٠(  املسند  )٤(
وليه فعلي   من كنت  ((خلصائص ، باب قول النيب        ، ويف كتاب ا    ) ٨١٤٤: ( رقم       كتاب املناقب ، فضائل علي      )٥(

 )١٨٦٤( ، رقم  ))وليه
  )١٠٨ / ٩(   جممع الزوائد )٦(
 .  كتاب املغازي ،باب بعث علي  بن أيب طالب وخالد بن الوليد رضي اهللا عنهما ،إىل اليمن قبل حجة الوداع )٧(



 
  - ٢٢٨ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

……………………………………………………………………….. 
مـن كنـت   ((:  قال أخرجه الترمذي من حديث زيد بن أرقم، أو أبوسراحة حذيفة أن النيب     ويشهد له ما  

 )١()) مواله فعلي مواله 
  :      احلكم على احلديث

 . صحيح ، رجاله رجال الصحيحني 
 :      الغريب 

 .)٢(أي كثري النظر إىل األرض  : وكنت رجالً مكباباً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٣٧٢٢: (  رقم   كتاب املناقب ، باب مناقب  علي بن أيب طالب )١(
 )كبب : (  معجم الوسيط مادة )٢(



 
  - ٢٢٩ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

حدثنا جرير بن عبد احلميد، عن مغرية، عن أم موسى، عن أم سلمة قالت              -١٢١١٥-)١٣٨(
 عدنا :  قالت  والذي أحلف به ،  إن كان علي ألقرب الناس عهداً برسول اهللا: 

جاء علي؟  : غداة بعد غداة يقول    يوم قبض يف بيت عائشة ، فجعل رسول اهللا           رسول اهللا   
فجاء بعد فظننا أن له إليه حاجة، فخرجنا مـن          : وأظنه كان بعثه يف حاجة ، قالت      : راً قالت مرا

 فأكب عليه علـي، فجعـل يـساره   : البيت فقعدنا بالباب، فكنت من أدناهم من الباب قالت   
 .ويناجيه، مث قبض من يومه ذلك ، فكان أقرب الناس به عهداً 

 . لستة  كله زائد على الكتب ا:نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .هو ابن قرط الضيب الكويف نزيل الرى وقاضيها ثقة تقدم  : جرير بن عبد احلميد
 الضيب والء، أبو هاشم الكويف األعمى، ثقة متقن، إال أنه كان يـدلس              – كسر امليم    –هو ابن مقسم    : مغرية  

 .)١(ى الصحيح، أخرج له اجلماعة وال سيما عن إبراهيم، من السادسة،مات سنة ست وثالثني ومائة عل
حبيبة، روت عن علي بن أيب طالـب، وأم         : امسها فاختة، وقيل  : هي سرية علي بن أيب طالب، قيل      : أم موسى 

، روى عنها مغرية بن مقسم الضيب، أخرج هلا البخاري يف األدب املفرد، وأخرج هلا أبـو                 سلمة زوج النيب    
تابعية ثقـة   : ، وقال العجلي  حديثها مستقيم، خيرج حديثها اعتباراً    : لدارقطينقال ا داود والنسائي وابن ماجه،     

 .)٢(مقبولة  : وقال احلافظ
 :      التخريج 

 .  .)٣(أخرجه أمحد يف املسند عن املصنف، مثله  وأبو يعلى عن أيب خيثمة عن جرير، مثله 
اين يف الكبري بسنده عن ابين أيب شيبة عـن          ، والطرب )٤(والنسائي يف الكربى عن حممد بن قدامة عن جرير حنوه           

 .)٥(جرير، خمتصراً 
 

                                                           
 ٦٨٥١:     التقريب  )١(
 ٨٧٧٧: ، التقريب  ) ٤٨١ / ١٢( ، ذيب التهذيب  ) ٣٨٩ / ٣٥( ذيب الكمال  )٢(
  )٦٩٦٨: (، مسند أيب يعلى ، رقم  ) ٣٠٠ /٦(   املسند  )٣(
  )٧١٠٨( : ، رقم  كتاب الوفاة ، باب ذكر أحدث الناس عهداً برسول اهللا )٤(
  )٨٨٧:  رقم ٣٧٥ / ٢٣(   املعجم الكبري )٥(



 
  - ٢٣٠ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

…………………………………………………………………… 
 رواه أمحد وأبو يعلى ، والطربان باختصار ، ورجاله رجال الصحيح غري أم موسى ، : قال اهليثمي 

   )١(وهي ثقة 
 : احلكم على احلديث      

 .إسناده حسن  
 :      الغريب 

 . )٢(أقبل عليه وشغل به : باأللف ، الزمه  ، وأكب على الشيء : أكبَّ عليه 

                                                           
  )١١٢ / ٩(  جممع الزوائد )١(
 )كب (   النهاية  ، مادة  )٢(
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حدثنا مطلب بن زياد، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن جابر بن عبد               - ١٢١٢ –) ١٣٩(
 من كنت مواله فعلـي    : (( فقال كنا باجلحفة بغديرخم ، إذ خرج علينا رسول اهللا          : اهللا قال 
 )). مواله

 . ئد من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما إنه زا : نوع الزيادة 
 :رجال السند      

هو ابن أيب زهري الثقفي والء ، صدوق رمبا وهم ، من الثالثة ، مات سنة مخس ومثانني ومائة                    : مطلب بن زياد  
 .)١(أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له النسائى وابن ماجه 

 . وق فيه لني تقدم  ، صدعبد اهللا حممد بن عقيل
 :      التخريج 

كنا باجلحفة بغديرخم إذ خرج علينا رسول       ( أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة عن املصنف مثله إال أنه مل يذكر              
  . )٢( ) اهللا 

 أخرجه الترمذي من حديث زيد بن أرقم ، أو أبو سرحية حذيفة يف املناقب كما تقدم وابن ماجه                   ويشهد له ما  
  . )٣(عد بن أيب وقاصمن حديث س

  : احلكم على احلديث      
عبد اهللا بن عقيل ، إال أن له شواهد تقدمت يف التخريج و ستأيت بعضها ،  يصري ا حسناً                    : سنده ضعيف فيه    

 . لغريه 
  :      الغريب
 .   غدير بفتح أوله وكسر ثانية ، وأصله من غادرت الشيء إذا تركته  : قال احلموي
 .    )٤(بني مكة واملدينة ، بينه وبني اجلحفة ميالن  : وغدير خم

 
 

  

                                                           
 ٦٧٠٩:     التقريب    )١(
 )٢/٦٠٤(  السنة  )٢(
  )١٢١: ( ، رقم   املقدمة ، باب فضل علي بن أيب طالب )٣(
 نان، دار بريوت ، لب )١٨٨/ ٤(   معجم البلدان  )٤(
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بينـا  : حدثنا شريك، عن حنش بن احلارث، عن رياح بن احلارث، قـال          -١٢١٢٢-)١٤٠(
: السالم عليك يا موالي، فقـال     : علي جالس يف الرحبة ، إذ جاء رجل عليه أثر السفر، فقال           

:           يقـول   إين مسعـت رسـول اهللا        :هذا أبو أيـوب األنـصاري، فقـال       : من هذا؟ فقالوا  
 ))من كنت مواله فعلي مواله (( 

 . إنه زائد من حديث أيب أيوب األنصاري وتقدم خترجيه عن غريه  : نوع الزيادة
 :    رجال السند 

 . هو ابن عبد اهللا النخعي صدوق خيطئ كثرياً تقدم  : شريك
النخعي، الكويف،ال بأس به، من السادسة،أخرج له البخاري يف األدب املفرد            هو ابن لقيط    : حنش بن احلارث  

  .   )١(بفتح أوله والنون اخلفيفة ، بعدها معجمة  : وحنش
 . هو النخعي ، أبو املثىن الكويف ، ثقة ،من الثالثة ، أخرج له أصحاب السنن إال الترمذي : رياح بن احلارث

  .)٢(بكسر أوله وحتتانية  : ورياح
 :      التخريج 

: جاء رهط إىل علي بالرحبـة، فقـالوا       :ثنا حيىي بن آدم ثنا حنش عن رياح قال          : أخرجه أمحد يف املسند، قال    
 يوم غدير خم مسعنا رسول اهللا : كيف أكون موالكم وأنتم قوم عرب ؟ قالوا    : السالم عليك يا موالنا، قال    

نفر من  : فلما مضوا تبعتهم ، فسألت من هؤالء ؟ قالوا        : رياح  ، قال    )) من كنت مواله فهذا مواله    : ((يقول  
رأيت قوماً من األنصار قدموا على علي يف الرحبة ،          : األنصار ، فيهم أبو أيوب األنصاري ، ويف رواية ، قال            

 .)٣(فذكر معناه … مواليك يا أمري املؤمنني ،: من القوم؟ قالوا : فقال 
اللهم وال مـن    : ((  طريق املصنف وأخيه عن شريك ، مثله ، وزاد يف رواية             وأخرجه الطرباين يف الكبري من    

 .)٤( )) واله ، وعاد من عاداه
 
 

 

                                                           
 ١٥٧٥:  التقريب  )١(
 ١٩٧٢:  املصدر السابق  )٢(
 )٥/٤١٩(  املسند  )٣(
  )٤٠٥٢: (  املعجم الكبري ، رقم )٤(
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…………………………………………………………………… 
  .)١(رواه أمحد والطرباين ، ورجال أمحد ثقات  : قال اهليثمي

  :      احلكم علي احلديث
 .حسن لغريه مبا سبق من الشواهد 

 :      الغريب
بضم أوله وسكون ثانيه وباء موحدة ، قرية حبذاء القادسية ، على مرحلة مـن               : رحبة  : قال احلموي  : الرحبة

الكوفة ، على يسار احلجاج إذا أرادوا مكة ، وقد خربت اآلن بكثرة طروق العرب ،ألا ضفة الـرب ، لـيس                      
 . يشدها عمارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )١٠٤/ ٩(  جممع الزوائد  )١(
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حدثتين فاطمة ابنة علي،    :  اهللا بن منري، عن موسى اجلهين، قال       حدثنا عبد  – ١٢١٢٥-) ١٤١( 
 أنت مين مبنــزلة   :((  يقول لعلي  مسعت رسول اهللا    : حدثتين أمساء ابنة عميس قالت    : قالت

  )) .هارون من موسى إال أنه ليس نيب بعدي 
 . إنه زائد من حديث أمساء بنت عميس  : نوع الزيادة

  :      رحال السند
 . هو اهلمداين ثقة تقدم : بن منريعبد اهللا

هو ابن عبد اهللا ، ويقال ابن عبد الرمحن، أبو سلمة الكويف ، ثقة عابد ، مل يصح أن القطـان                     : موسى اجلهين 
 . )١(طعن فيه، من السادسة ، مات سنة أربع وأربعني ومائة ، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

  بن أيب طالب ، ثقة، من الرابعة ، ماتت سنة سبع وعـشرة ومائـة ، وقـد                   هي بنت ع  : فاطمة بنت علي لي
  .)٢(جاوزت الثمانني ، أخرج هلا النسائي وابن ماجه يف التفسري 

 :      التخريج
دخلت على فاطمة بنت علي، فقـال هلـا         : أخرجه أمحد يف مسنده عن حييي بن سعيد عن موسى اجلهين قال           

حدثتين أمساء بنت   : ما مسعِت من أبيِك شيئاً ؟ قالت      : ستة ومثانون سنة ، قال    : التكم لك؟ ق  : رفيقي أبو سهل  
 .)٣(احلديث … عميس 

 . )٤(أنا حييي بن سعيد حنو حديث أمحد : وأخرجه النسائي يف الكربى عن عمرو بن علي قال 
احلرب،نا أبـو نعـيم     حدثنا إسحاق بن احلسن بن      : وأخرجه أبو بكر القطيعي يف زوائد فضائل الصحابة قال          

 .)٥(الفضل بن دكني، نا احلسن بن صاحل بن حي، عن موسى اجلهين مثله 
 . )٦(وأخرجه الطرباين يف الكبريبأسانيد عن موسىاجلهين مثله 

 )٧(  رواه أمحد والطرباين،ورجال أمحد رجال الصحيح غري فاطمة بنت علي وهي ثقة:قال اهليثمي 

                                                           
    ٦٩٨٥:   التقريب )١(
 ٨٦٥٤:   املصدر السابق )٢(
 )٦/٣٦٩(  املسند  )٣(
 )٨١٣٤: رقم٤٥-٥/٤٤(  السنن الكربى   )٤(
 )١٠٩١: (لصحابة، رقم   فضائل ا)٥(
  )٣٨٩-٣٨٤: رقم ١٤٩-٢٤/١٤٧(  املعجم الكبري  )٦(
 )١٠٩ / ٩(   جممع الزوائد  )٧(
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……………………………………………………………………   … 
، والترمذي من حديث سعد ابـن    أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أيب وقاص ويشهد له ما 

  .)١(أيب وقاص وجابر بن  عبد اهللا رضي اهللا عنهم 
 :احلكم على احلديث      

  صحيح     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ، باب مناقب علي بن أيب طالب ، رقم     ، ويف فضائل أصحاب النيب )٤٤١٦(  البخاري يف املغازي، باب غزوة تبوك )١(

، والترمذي يف املناقب ، باب مناقب علـي بـن أيب             ) ٢٤٠٤ : ( ، رقم    ، ومسلم يف فضائل أصحاب النيب       ) ٣٧٠٦: (
  ) .٣٧٣٢ ، ٣٧٣١: ( ، رقم طالب 
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 ن الـنيب     حدثنا وكيع ، عن فضيل بن مرزوق، عن زيد بن أرقم ، أ             –١٢١٢٦–) ١٤٢(
 ))موسى، إال أنه ال نيب بعدي أنت مين مبرتلة هارون من : (( قال لعليٍّ
 إنه زائد من حديث زيد بن أرقم  : نوع الزيادة

  :     رجال السند
 .  هو ابن اجلراح الرؤاسي ، ثقة ، تقدم :وكيع 

كويف ، موىل بين عنـزة ، مـن      الرؤاسي ، أبو عبد الرمحن ال     : هو األغر الرقاشي ، ويقال       : فضيل بن مرزوق  
 .)١(السابعة، صدوق يهم ، ورمي بالتشيع ، أخرج له البخاري يف رفع اليدين ، وأخرج له الباقون 

 :      التخريج 
 قـال   أن رسول اهللا    : أخرجه الطرباين يف الكبري عن الرباء بن عازب وزيد بن أرقم ، حنوه ، وله قصة وهي                  

ما خلفه إال لشيء كرهه ،      : ، فخلفه ، فقال ناس      )) إنه ال بد من أن تقيم أو أقيم          (: (لعلي حني أراد أن يغزو    
أما ترضـى أن تكـون مـين        ! يا علي :(( فأخربه ،فتضاحك ، مثّ قال       فبلغ ذلك عليا ، فأتى رسول اهللا        

 .)٢( )) من موسى، إال أنه ليس نيب بعدي مبنـزلة هارون
دين ، يف أحدمها ميمون أبو عبد اهللا البصري، وثقة ابن حبان، وضعفه مجاعة              رواه الطرباين بإسنا   : قال اهليثمي 

 .)٣( ، وبقية رجاله رجال الصحيح
أحاديثه مناكري  : ميمون أبو عبداهللا البصري يف اإلسنادين مجيعاً ، وهو ضعيف عند األكثرين ،قال أمحد                : قلت

     .  )٤(ال شيء : ، وقال ابن معني 
 .ديث السابق سبقت شواهده مع احل

 :      احلكم على احلديث 
  يف إسناده انقطاع إذ أن فضيل بن مرزوق من أتباع التابعني، ال ميكن أن بروي عن زيد بن أرقم شيئا ، لكن                      

 .يتقوى مبتابعاته وشواهده فيصري حسنا لغريه 
 

 

                                                           
 ٥٤٣٧:، التقريب  ) ٣٠٩ – ٣٠٥ / ٢٣(   ذيب الكمال  )١(
 )٥٠٩٥، ٥٠٩٤: (  املعجم الكبري ، رقم )٢(
  )١١١ / ٩(   جممع الزوائد )٣(
  )٢٣٢ -٢٣١ / ٢٩(  انظر ذيب الكمال  )٤(



 
  - ٢٣٧ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

أيب سعيد  حدثنا ابن أيب غنية عن أبيه،عن إمساعيل بن رجاء عن أبيه عن             – ١٢١٣١– ) ١٤٣(
 فجلس إلينا،ولكأنَّ علـى رؤوسـنا    كنا جلوساً يف املسجد،فخرج رسول اهللا:اخلدري قال

إنَّ منكم رجال يقاتل الناس على تأويل القرآن، كمـا قـوتلتم            :((الطري،ال يتكلم أحد منا،فقال   
أنا هو  : ،فقام عمر فقال  ))ال:  ((أنا هو يارسول اهللا؟ قال    : فقام أبو بكر، فقال   )) على تنـزيله   

 فخرج علينا علي ومعه نعل    : ، قال ))ال، ولكنه خاصف النعل يف احلجرة       : ((يا رسول اهللا؟ قال   
  . يصلح منها رسول اهللا 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند
ريا الكويف ، وثقة األكثـرون ،       هو حيىي بن عبد امللك بن محيد بن أيب غنية ، اخلزاعي ، أبو زك               : ابن أيب غَِنية  
صدوق له أفراد،من كبار التاسعة ، مات سنة بـضع ومثـانني            : ثقة وقور صاحل ، وقال احلافظ      : قال الذهيب 

  .)١(ومائة،أخرج له اجلماعة إال أبا داود ففي املراسيل،أخرج له مسلم مقرونا بغريه 
 .له من أصبهان ، ثقة ، أخرج له اجلماعة هو عبدامللك بن محيد بن أيب غنية ، اخلزاعي ، أص : أبوه

  .  )٢(بفتح املعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية : أبو غنية 
 أبو إسحاق الكويف،ثقة،تكلم فيه األزدي بال حجة ، –بضم الزاي –هو ابن ربيعة الزبيدي   : إمساعيل بن رجاء    

  . )٣(من اخلامسة ، أخرج له اجلماعة إال البخاري 
رجاء بن ربيعة الزبيدي، أبو إمساعيل الكويف،صدوق، من الثالثة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي               هو  : أبوه  

  .)٤(وابن ماجه 
 :      التخريج 

أخرجه أمحد يف مسنده خمتصراً عن أيب أسامة عن فطر عن إمساعيل، وعن حسني بن حممد ثنا قطر عن إمساعيل                    
 فخرج علينا   كنا جلوساً ننتظر رسول هللا      : أبا سعيد اخلدري يقول     مسعت  : ابن رجاء الزبيدي عن أبيه قال       

 فقمنا معه ، فانقطعت نعله فتخلف عليها عليٌّ خيصفها ، فمضى رسـول اهللا               : من بعض بيوت نسائه ، قال     
 .ومضينا معه ، مث قام ينتظره وقمنا معه 

                                                           
 ٧٥٩٨: ، التقريب  ) ٢٦٢ / ٣( ، الكاشف   ) ٤٤٩ – ٤٤٦ / ٣١(ذيب الكمال    )١(
 ٤١٧٦: ، التقريب  ) ٣٠٤ _ ٣٠٢ / ٢٨(  ذيب الكمال )٢(
 ٤٤٣:   التقريب )٣(
 ١٩٢١:   املصدر السابق )٤(



 
  - ٢٣٨ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

……………………………………………………………………… 
، فاستشرفنا، وفينا أبو بكـر      ))ويل هذا القرآ كما قاتلت على تنـزيله        إن منكم من يقاتل على تأ     ((: فقال  

 . )١(كأنه قد مسعه : فجئنا نبشره ، قال: ، قال))ال ، ولكنه خاصف النعل((: وعمر، فقال
  .)٢(رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح ،غري فطر بن خليفة ، وهوثقة  : قال اهليثمي

 :احلكم على احلديث      
 .سناد صحيح اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )  ٣/٣١،٨٢(   املسند  )١(
 )١٣٤ – ١٣٣ / ٩(  جممع الزوائد  )٢(



 
  - ٢٣٩ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

ثنا محاد بن سلمة،قال ثنا حممد بن إسحاق ، عـن           : حدثنا عفان، قال   – ١٢١٣٢ –) ١٤٤(
يـا  : ((  قال لـه     حممد بن إبراهيم،عن سلمة بن أيب الطفيل،عن علي بن أيب طالب،أن النيب           

ك ذو قرنيها، فال تتبع النظرة نظرة،ف            ! عليإمنا لك األوىل، وليستإن لك كنـزاً يف اجلنة ، وإن 
 )) لك اآلخرة 
  )).إن لك كنـزاً يف اجلنة ، وإنك ذو قرنيها:(( إنه زائد من حديث علي ، وكذا قوله:  نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .  تقدموا عفان ومحاد بن سلمة وحممد بن إسحةاق

 املدين ، ثقة ، له أفراد ، من الرابعة ، مـات             هو ابن احلارث بن خالد التيمي ، أبو عبد اهللا          : حممد بن إبراهيم  
  .)١(سنة عشرين ومائة على الصحيح، أخرج له اجلماعة 

: روى عن علي ،وأبيه عامر بن واثلة ، روى عنه           : هو ابن عامر بن واثلة، قال أبو حامت         : سلمة بن أيب الطفيل   
وردَّ احلافظ ابن حجر    . )٢( حبان يف الثقات     حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، وفطر بن خليفة ، وذكره ابن           

  .)٣(قول ابن خراش بأنه جمهول 
 :      التخريج 

والبزار يف مسنده عن عمر بن موسى السامي عن محاد ، مثله ومل              . )٤(أخرجه أمحد يف املسند عن عفان ن مثله         

ذا اإلسناد،وال نعلم روى سلمةُ ال نعلمه عن علي إال : ، قال البزار))وليست لك اآلخرة ((:  يذكر قوله

 .)٥(عن عليٍ إال هذا 
 .)٦(ال يروى هذا احلديث عن علي إال ذا اإلسناد،تفرد به محاد : قال الطرباينوالطرباين يف األوسط ، 

رواه : وقال موضع آخـر      )). وليست لك اآلخرة  :(( رواه البزار والطرباين يف األوسط ، وزاد       : قال اهليثمي 
  )٧(ابن إسحاق ، وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات :  ، وفيه أمحد

                                                           
 ٥٦٩١:  التقريب )١(
)٣١٨ / ٤(   )٢( 
  )٦٠٢ / ١( ، وانظر تعجيل املنفعة   ) ١٦٧– ١٦٦ / ٤(  اجلرح والتعديل )٣(
 )١٥٩/ ١(  املسند  )٤(
   كشف األستار )٥(
 ، )٦٧٤: (  املعجم الكبري ، رقم )٦(
  )٢٧٧ / ٤(   جممع الزوائد  )٧(



 
  - ٢٤٠ - 
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……………………………………………………………………… 
 وقد فات هذا املوضع العالمةَ أمحد شاكر رمحه اهللا ، لذا نسب التقصري إىل اهليثمي يف شرحه : قلت 

 )١(للمسند 
هذا حديث  : قال احلاكم   .  لهوأخرجه احلاكم يف املستدرك بإسناده عن عفان وسليمان بن حرب عن محاد، مث            

 . )٢(صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب 
 . )٣( )) التتبع النظرة:  يا علي : ((  أخرج أبو داود والترمذي من حديث بريدة ويشهد له ما

 :      احلكم على احلديث 
مة أمحد شـاكر يف شـرحه       يف إسناده حممد بن إسحاق املطليب ، صدوق مدلس ، وقد عنعنه ، وصححه العال              

 .للحديث يف املسند 
 :     الغريب 

أي ذو قرين هذه األمة، وذلك ألنه كان له شجتان يف قرين رأسه إحدامها من               : قال املنذري : وإنك ذو قرنيها  
إنك ذو قرىن اجلنة ، أي ذو طرفيهـا ومليكهـا           : ابن ملجم لعنه اهللا واألخرى من عمرو بن ود ، وقيل معناه             

 فيها الذي يسلك مجيع نواحيها كما سلك اإلسكندر مجيع نواح األرض شرقاً وغرباً ، فسمي ذا القرنني        املمكن
  . )٤(على أحد األقوال، وهذا قريب، وقيل غري ذلك، واهللا أعلم

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
)٣٥٣ / ٢  ()١(  
 )١٢٣ / ٣(   املستدرك  )٢(
، والترمذي يف األدب ، باب ما جاء يف نظر الفجأة            )٢١٤٩( ب ما يؤمر به من غض البصر، رقم           أبو داود يف النكاح، با      )٣(

  ) .٢٧٧٧: ( ، رقم 
 .دار إحياء الكتب العربية مبصر ) ٣ / ٣(  الترغيب والترهيب   )٤(



 
  - ٢٤١ - 
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حدثنا عبيد اهللا ، عن طلحة بن جرب، عن املطلب بن عبد اهللا، عن مصعب               -١٢١٣٥-)١٤٥(
 مكة  انـصرف  إىل         ملا افتتح رسول اهللا     : عبد الرمحن بن عوف، قال    بن عبد الرمحن ، عن      

الطائف، فحاصرها سبع عشرة، أو مثان عشرة،فلم يفتحها، مثَّ ارحتل روحة، أو غدوة، فنـزل              
إين فرط لكم، وأوصيكم بعتريت خرياً، وإن موعدكم احلوض،         ! أيها الناس : (( مثَّ هجر، مثَّ قال   

قيمن الصالة، ولتؤتن الزكـاة، أو ألبعـثن إلـيكم رجـالً مـين، أو               لت! والذي نفسي بيده  
 فرأى الناس أنه أبو بكر أو عمر،      : ، قال ))كنفسي،فليضربن أعناق مقاتلِتهم، وليسبني ذَراريهم      

 )) .هذا : (( فأخذ بيد عليٍّ، فقال
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . هو ابن موسى العبسي ، ثقة ، تقدم  : بيد اهللاع

وطلحة ابن :قال ابن عدي   روى عن املطلب بن عبد اهللا،روى عنه عبيد اهللا            : قال ابن أيب حامت   : طلحة بن جرب  
طلحة بن جرب مذموم يف     : مسعت ابن محاد يقول     : جرب هذا ليس له كبري حديث، له اليسري من الروايات، وقال          

. انتهى. ثقة  : ال شيء، وقال مرة     : وقال حيىي .غري ثقة   : وهاه اجلوزجاين،فقال : وقال احلافظ  حديثه غري ثقة،  
يروي عن أيب جحيفة، روى عنه وكيع ، وقال أبو جعفر ابن جرير الطربي              : وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال     

  .)١(طلحة هذا ممن ال تثبت بنقله حجة : 
 بن حنطب بن احلارث املخزومي ، صدوق كثري التدليس وإرسال، مـن             هو ابن املطلب  : املطلب بن عبد اهللا     

  .)٢(الرابعة، أخرج له البخاري يف جزء القراءة ، وأخرج له أصحاب السنن األربعة 
كان مع ابن الزبري، قتل يوم احلـرة،        : هو ابن عوف القرشي الزهري ، قال أبو حامت         : مصعب بن عبد الرمحن   

كنيته أبو زرارة ، وكان على قضاء       : طلب بن عبد اهللا بن حنطب وقال ابن حبان          روى عن أبيه ، روى عنه امل      
  . )٣(مكة ، أمه أم ولد 

 
 

                                                           
  ) .٢١٠ / ٣( ، لسان امليزان  ) ١٤٣١ / ٤( ، الكامل  ) ٤٨٠ / ٤: (   اجلرح )١(
 ٦٧١٠ :   التقريب )٢(
  )٤١١ /٥( ، الثقات  ) ٣٠٣ / ٨(   اجلرح  )٣(
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…………………………………………………………… 
 :      التخريج 

 . )١(أخرجه أبو يعلى يف مسنده عن املصنف  مثله 
، وضعفه اجلوزجاين ، وبقيـة رجـال        رواه أبو يعلى، وفيه طلحة بن جرب وثقه بن معني يف رواية           : قال اهليثمي 

  .  )٢(ثقات 
 : احلكم على احلديث      

 . إسناده ضعيف ، فيه طلحة بن جرب 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٢/٨٥٩(  مسند أيب يعلى )١(
  )١٣٤ / ٩(   جممع الزوائد  )٢(
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 حدثنا عبيد اهللا، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن هانئ بن هـانئ ،               – ١٢١٣٩ - )١٤٦(
 )) . مين وأنا منك أنت((  قال يل النيب :  عليٍّ قال عن
  إنه زائد من حديث علي : الزيادة نوع

 :          رجال السند 
 .وهم ثقات . تقدمت ترامجهم إال هانئ بن هانئ 

 الكويف ، مستور ، من الثالثة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد              – بالسكون   –هو هلمداين    : هانئ بن هانئ  
وقـال  ليس به بأس ،      : وقال النسائي . )١(قات  ، وأخرج له أصحاب السنن األربعة ، ذكره ابن حبان يف الث           

 . )٢(مل يرو عنه غري أيب إسحاق  : املزي
 :      التخريج 

أخرجه أمحد مطوالً عن حيىي بن آدم واألسود بن عامر وحجَّاج كلهم عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن هـانئ                    
 .)٣(ابن هانئ وهبرية بن يرمي عن علي يف رواية حيىي وحجاج  

 ، وإمنا ذكر قصة تنازع علي وجعفر وزيد بن حارثة على بنـت              بو داود ، ومل يذكر فضيلة علي        وأخرجه أ 
 .)٤( محزة 

والترمذي من حديث عمـران بـن       . )٥(أخرجه البخاري والترمذي من حديث الرباء بن عازب       ويشهد له ما    
  . )٦(احلصني 

 :      احلكم على احلديث 
 .  مة أمحد شاكر صحيح لغريه بالشواهد، وصححه العال

 
 

 

                                                           
)٥٠٩/ ٥   ()١(  
 ٧٢٦٤: ، التقريب   ) ١٤٥ / ٣٠(   ذيب الكمال  )٢(
  )١١٥ ، ١٠٨ ، ٩٨ / ١(  املسند   )٣(
  )٢٢٨٠ – ٢٢٧٨: (  يف الطالق ، باب من احق بالولد ، رقم )٤(
: ( ، ويف املغازي ، باب عمرة القضاء ، رقم  ) ٢٥٥٢( هذا ماصاحل فالن بن فالن ، رقم : كيف يكتب:   البخاري يف الصلح ، باب)٥(

  )٣٧١٦: ( ، رقم ، والترمذي يف املناقب ، باب مناقب علي بن أيب طالب  ) ٤٠٠٥
 )٦٧١٢(رقم   طالب     الترمذي يف املناقب ، باب مناقب علي بن أيب)٦(



 
  - ٢٤٤ - 
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حدثنا شريك، عن أيب إسحاق، عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع ، قال              -١٢١٤٠- )١٤٧(
 وال أنـشده إال     –أنشد اهللا رجـالً     : فصعد املنرب، فقال  :بلغ عليا أن أناساً يقولون فيه، قال      : 

 يلي سعد بن وهب      شيئاً إال قام ، فقام مما يليه ستةٌ ، ومما           مسع من النيب     - أصحاب حممد   
 من كنت مواله فعلي مواله،اللهم وال من وااله،       : ((  قال نشهد أن رسول اهللا     : ستةٌ، فقالوا 

  )).وعاد من عاداه
 .إنه زائد ذا السياق من حديث علي وغريه رضي اهللا عنهم أمجعني  : نوع الزيادة

  :      رجال السند
 .  صدوق خيطئ كثرياً ، تقدم هو ابن عبد اهللا النخعي القاضي ،: شريك

 .هو السَِّبيعي ، عمرو بن عبد اله ، ثقة ، اختلط ويدلس ، تقدم  : ابو إسحاق
بفتح املعجمة وسكون الياء التحتانية، وبعد األلف نون، كـويف ثقـة            –هو اهلمداين، اخليواين  : سعيد بن وهب  

  .)١(ملفرد، وأخرج له مسلم والنسائيخمضرم، مات سنة مخس، أو ست وسبعني أخرج له البخاري يف األدب ا
  .ثقة خمضرم ، تقدم: زيد بن يثيع 

 :      التخريج 
ثنا علي بن حكيم األودي أنبأنا شريك عن أيب إسحاق عـن            :  أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند قال        

يقول يوم غدير خم إال      من مسع رسول اهللا     : نشد علي الناس يف الرحبة    : سعيد بن وهب وزيد بن يثيع قاال      
 يقول لعلـي يـوم   فقام من قبل سعيد ستة، ومن قبل زيد ستة ، فشهدوا أم مسعوا رسول اهللا   : قام؟ قال   

اللهم من كنت مواله  فعلي مواله، اللهم وال مـن           : بلى، قال : أليس اهللا أوىل باملؤمنني قالوا    : ((غدير خم   
 . )٢()) وااله ، وعاد من عاداه 

مسعت سعيد بن وهب    : نا حممد بن جعفر نا شعبة عن أيب إسحاق قال         :  أمحد يف فضائل الصحابة قال       وأخرجه
من كنـت   : (( قال  فشهدوا أن رسول اهللا      نشد علي الناس فقام مخسة أو ستة من أصحاب النيب           : قال

 . )٣( )) مواله فعلي مواله
 
 

                                                           
 ٢٤١١:   التقريب  )١(
 )١/١١٨(  املسند  )٢(
 )١٠٢١: (  فضائل الصحابة رقم )٣(



 
  - ٢٤٥ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

……………………………………………………………………… 
: وأخرجه البزار يف مسنده قـال     . )١(ثنا حممد بن خالد عن شريك حنوه        :  السنة قال  وأخرجه ابن أيب عاصم يف    

 .   )٢(حدثنا إبراهيم بن هانئ ثنا علي بن حكيم ثنا شريك مثل عبد اهللا بن أمحد 
عن سعيد بن وهب ، ال عن زيد بن يثيع          : رواه عبد اهللا والبزار بنحوه أمت منه ، وقال          :  رمحه اهللا    قال اهليثمي 

عن سعيد بن وهب عن زيد بن يثيع ، والظاهر أن الـواو سـقطت واهللا أعلـم ،                   : وقال عبد اهللا    . ما هنا   ك
  .   )٣(وإسناده حسن 

  :     احلكم على احلديث
إسناده صحيح لغريه ، وقد صرح أبو إسحاق بالسماع عن سعيد عند أمحد يف فضائل الصحابة ، وصـححه                   

 . املسند ، والشيخ العالمة وصي اهللا بن حممد يف حتقيقه فضائل الصحابة الشيخ العالمة أمحد شاكر يف شرحه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 )١٣٧٥-١٣٧٤: (  السنة،  رقم )١(
  )١٩٠ / ٣(   كشف األستار )٢(
  )١٠٧ / ٩(   جممع الزوائد  )٣(



 
  - ٢٤٦ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

دخل أبـو هريـرة     : حدثنا شريك، عن أيب يزيد األودي، عن أبيه، قال        -١٢١٤٢-)١٤٨(
من : (( يقول أمسعت رسول اهللا    ! أنشدك باهللا : املسجد، فاجتمعنا إليه، فقام إليه شاب، فقال      

أنا : نعم، فقال الشاب  : فقال))  مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه        كنت مواله فعلي  
 . من عاداه، قال فحصبه الناس باحلصا منك بريئ، أشهد أنك قد عاديت من وااله، وواليت

  إنه زائد من حديث أيب هريرة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند

 .  كثري اخلطأ تقدم هو ابن عبد اهللا القاضي النحعى صدوق : شريك
 بزاي مفتوحة ومهملة وكسر الفاء،      –هو داود بن يزيد بن عبد الرمحن األودي ، الزعافري            : أبو يزيد األودي  

أبو يزيد الكويف األعرج، ضعيف، من السادسة،مات سنة إحدى ومخسني ومائة ، أخرج له البخاري يف األدب                 
 . )١(وأخرج له الترمذي وابن ماجه .  املفرد 
 أبو داود ، مقبول من الثالثة ، – بواو ساكنة بعدها مهملة –هو يزيد بن عبد الرمحن بن األسود األودي  : أبوه

  .  )٢(أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وله الترمذي وابن ماجه 
 :     التخريج 

:  يقـول  رسـول اهللا    أشهد أىن مسعت    : نعم: أخرجه أبو يعلى يف مسنده عن املصنف مثله، وقال بدل قوله          
إىل هنا ومل يذكر كالم الشاب علـى   ))من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه           ((

ومل يذكر مـا قـال      . حدثنا شربمة الباهلى، ثنا شريك حنوه     : وأخرجه البزار يف مسنده قال    .)٣(أيب هريرة   
سنده عن إدريس بن يزيداألودي عن أبيه عن أيب هريرة          وأخرجه الطرباين يف األوسط ب    . )٤(الشاب على هريرة    

  .       )٥(مل يرو هذا احلديث عن إدريس إال عكرمة بن إبراهيم، تفرد به أبو جعفر النفيلي: قال الطرباين. حنوه
 

 

                                                           
 ١٨١٨:  التقريب  )١(
 ٧٧٤٦:    املصدر السابق )٢(
 )٦٤٢٣: (رقم   مسند أيب يعلى ،  )٣(
 ٢٥٣١:  رقم ١٨٧ / ٣  كشف األستار  )٤(
  )٣٧٣٨: (   جممع البحرين  رقم )٥(



 
  - ٢٤٧ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

…………………………………………………………………… 
إسنادي البزار غري مسمى ، وبقيـة       رواه أبو يعلى والبزار بنحوه والطرباين يف األوسط ، ويف أحد            : قال اهليثمي 

 .)١(رجاله ثقات يف اآلخر ، ويف إسناد أيب يعلى داود بن يزيد وهو ضعيف
 :     احلكم إىل احلديث 

 إسناده ضعيف ألجل شريك ، وداود بن يزيد ، وأبيه ، ويرتقي إىل حسن لغريه بالشواهد  
   
 

قدم علـى   : بن شداد قال   حدثنا شريك عن عياش العامري عن عبد اهللا       – ١٢١٤٢ -)١٤٩(
لتقيمن الـصالة ولتـؤتن )) :     وفد أيب سرح من اليمن ، فقال هلم رسول اهللا      رسول اهللا   

 الزكاة ، ولتسمعن ولتطيعن، أو ألبعثن إليكم رجـال كنفـسي يقاتـل مقـاتلتكم ويـسيب                
 .، مثَّ أخذ بيد عليٍّ )) ذراريكم،اللهم أنا، أو كنفسي

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 : رجال السند 

 .  هو ابن عبد اهللا النخعي القاضي ، تقدم :شريك 
هو ابن عمرو التميمي الكويف،روى عن إبراهيم التيمي وعبد اهللا بن شداد ،وغريمهـا وعنـه                : عياش العامري   

  . )٢(لنسائي الثوري وشريك بن عبد اهللا وشعبه،وغريهم،ثقة،من اخلامسة،أخرج له مسلم وا
   .هو ابن اهلاد الليثي ، أبو الوليد املدين ، ثقة ، تقدم  : عبد اهللا بن شداد

 :      التخريج 
 .مل أجد له خترجياً ذا الوجه 

  )١٤٤: ( حديث عبد الرمحن بن عوف املتقدم برقم ويشهد له
  :     احلكم على احلديث

 .دوق ، خيطئ كثرياً مرسل ، ويف إسناده شريك بن اهللا النخعي ، ص
 

 

                                                           
  )١٠٦ / ٩(  جممع الزوائد )١(
 ٥٢٧١:  ، التقريب  ) ٥٦٢ – ٥٦٠ / ٢٢(  ذيب الكمال  )٢(



 
  - ٢٤٨ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

خطـب  : حدثنا شريك، عن أيب إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قـال          -١٢١٤٣–) ١٥٠(
لقد كان بني أظهركم    ! يا أهل الكوفة، أو يا أهل العراق      : احلسن بن علي حني قتل علي ، فقال       

 يب  رجل، قتل الليلة، أو أصيب اليوم، مل يسبقه األولون بعلم، وال يدركه اآلخرون، كان الن              
 .    عن يساره، فال يرجع حىت يفتح اهللا عليه إذا بعثه يف سرية، كان جربيل عن ميينه، وميكائيل

 .كله زائد على الكتب لستة  :نوع الزيادة
 :     رجال السند 
 . تقدمت ترامجهما شريك وأبو إسحاق

، أخرج لـه أصـحاب      هو السلويل الكويف، صدوق، من الثالثة ، مات سنة أربع وسبعني           : عاصم بن ضمرة  
  .)١(السنن األربعة 
 :     التخريج 

أخرجه أمحد يف مسنده عن وكيع عن شريك عن أيب إسحاق عن هبرية ،وعن وكيع عن إسـرائيل عـن أيب                     
 .)٢(إسحاق عن عمرو بن حبشي ، حنوه 

بيه عن جـده ،     والبزار يف مسنده عن عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، ثنا سكني بن عبد العزيز ،ثنا جعفر عن أ                  
ال نعلم أحداً يروي هذا إال احلسن بن علـي          : ملا قتل علي قام حسن بن علي خطيباً، مطوالً ، قال البزار             : قال

 .)٣(ذا اإلسناد ، وإسناده صاحل ، وال نعلم حدث عن جعفر إال سكني 
قال . عزيز عن جعفر ، اخل،حدثنا سكني بن عبد ال] وهو إبراهيم بن احلجاج[وأبو يعلى يف مسنده، عن السامي      

 . )٤(وحدثين أيب عن خالد بن جابر عن أبيه ، عن احلسن : سكني 
ويف األوسط بسنده عن    . )٥(وأخرجه لطرباين يف الكبري،بأسانيد عن ايب إسحاق عن هبرية بن يرمي ، حنوه مطوالً               

 . )٦(خطب احلسن بن علي بن أيب طالب ، مطوالً :أيب الطفيل ، قال 

                                                           
 ٣٠٦٣  التقريب  )١(
  )١٩٩ / ١(   املسند  )٢(
  )٢٥٧٣: (   كشف األستار  ، رقم )٣(
  )٦٧٥٨: ( أيب يعلى  رقم   مسند)٤(
  )٢٧٢٥ – ٢٧١٧: (   املعجم الكبري ، رقم )٥(
  )٢١٥٥: (  املعجم األوسط ، رقم )٦(



 
  - ٢٤٩ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

……………………………………………………………………… 
خطب احلسن بن علي الناس حني قتـل علـيٌّ          :وأخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده عن علي بن احلسني ،قال         

 .                               )١(ليس بصحيح : قال الذهيب. مطوالً
 باختـصار ، وأيب يعلـى       رواه الطرباين يف األوسط والكبري    :  وذكره اهليثمي برواية أيب الطفيل مطوالً، وقال        

ورواه أمحد بأختصار كثري ، وإسناد أمحد وبعض طرق البزار والطـرباين يف الكـبري               : باختصار بنحوه ، قال     
 . )٢(حسان 

 :      احلكم على احلديث 
صحيح لغريه بطرقه ، يف إسناده شريك القاضي ، صدوق حيطئ كثرياً ، وصححه العالمة أمحد شـاكر عنـد                    

 . يف املسند خترجيه احلديث
 

بينما النيب : حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلي قال          –١٢١٤٦– )١٥١(
                  عنده نفر من أصحابه، فأرسل إىل نسائه فلم جيد عند امرأة منهن شيئا، فبينما كذلك إذ هم 

 لـنيب   بعلي قد أقبل أشعث مغرباً، على عاتقه قريب من صاع من متر قد عمل بيده، فقال ا                
 ،))مرحبا بأيب تراب  (( :مث أجلسه، فنفض عن رأسه التراب، مث قال       )) مرحباً باحلامل واحملمول  ((

 . إىل كل واحدة منهن طائفة فقربه، فأكلوا حىت صدروا، مث أرسل إىل نسائه
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 : رجال السند     
 .دم هوحممد بن فضيل ثقة تق : ابن فضيل

 .هو ابن أيب زياد القرشي اهلامشي موالهم أبو عبد اهللا الكويف ضعيف، تقدم  : يزيد
 . هو األنصاري ، ثقة ، تقدم :  وعبد الرمحن بن أيب ليلى 

 :     التخريج 
 مل أجد له خترجياً 

 : احلكم على احلديث      
 .إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زياد واإلرسال 

                                                           
  )١٧٣ / ٣(   املستدرك  )١(
 )١٤٦ / ٩(  جممع الزوائد )٢(



 
  - ٢٥٠ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

: ثنا أبو بكر بن عياش، عن صدقة بن سعيد، عن مجيع بن عمري، قـال              حد-١٢١٥٠–)١٥٢(
تـسألوين عـن    : كيف كان علي عنده؟ فقالت    :دخلت على عائشة أنا وأمي وخاليت، فسألناها      

 موضعاً مل يضعها أحد، وسالت نفسه يف يده ومسح ا وجهه  رجل وضع يده من رسول اهللا
        إىل اهللا من بقعة قبض فيهـا            : ومات ، فقيل أين يدفنوه؟ فقال علي ما على األرض بقعةٌ أحب

 .نبيه ، فدفناه 
 . كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة

 :     رجال السند 
هو ابن سامل األسدي الكويف املقرئ مشهور بكنيته، ثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء حفظـه،                 : أبو بكر بن عياش   

ة أربع وتسعني ومائة ، وقد قارب املائة ، وروايته يف مقدمـة مـسلم ،     وكتابه صحيح ،من السابعة ، مات سن      
  .)١(أخرج له اجلماعة 

هو احلنفي، الكويف ، مقبول، من السادسة أخرج له أبو داود يف القدر، وأخرج له النـسائي    : صدقة بن سعيد  
 . )٢(وابن ماجه 

 .  ويتشيع، من الثالثة، أخرج له األربعةهو التيمي، أبو األسود الكويف، صدوق خيطئ: مجيع بن عمري
  . )٣(فيه نظر  : قال البخاريواه ،  :قال الذهيب

 :      التخريج 
 .)٤(أخرجه أبو يعلى يف مسنده، عن عبد الرمحن بن صاحل عن أيب بكر بن عياش،مطوالً 

 .)٥(عرفهما رواه أبو يعلى ، وفيه مجاعة خمتلف فيهم ، وأم مجيع وخالته مل أ : قال اهليثمي
  :احلكم على احلديث     

 .ضعيف ، لضعف صدقة بن سعيد ومجيع بن عمري ، وفيه التشيع  
 

 

                                                           
 ٧٩٨٥:    التقريب  )١(
 ٢٩١٢:    املصدر السابق  )٢(
 ٩٦٨:  ، التقريب   ) ٢٩٦ /١(  الكاشف   )٣(
  )٤٨٦٥: (سند أيب يعلى، رقم   م)٤(
  )١١٢ / ٩(   جممع الزوائد  )٥(



 
  - ٢٥١ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

:  حدثنا حممد بن مصعب، عن األوزاعي، عن شداد أيب عمـار، قـال             - ١٢١٥٢–) ١٥٣(
أال أخـربك مبـا     : دخلت على واثلة وعنده قوم، فذكروا عليا فشتموه، فشتمته معهم ، فقال           

توجـه إىل   : أتيت فاطمة أسأهلا عن عليٍّ ، فقالت      : بلى ، قال  :  ؟ قلت  سول اهللا   مسعت من ر  
ومعه علي وحسن وحسني، كل واحد منهما يأخذ   ، فجلس ، فجاء رسول اهللارسول اهللا

بيده، فأدىن عليا وفاطمة، فأجلسهما بني يديه، وأجلس حسناً وحسيناً، كل واحد منهما علـى               
 إمنا يريـد اهللا ليـذهب عـنكم         :كساءه،مثَّ تال هذه اآلية   :م ثوبه، أو قال   فخذه، مثَّ لف عليه   
 ))  .هؤالء أهل بييت، وأهل بييت أحق اللهم : (( مثَّ قال، ]٣٣:  األحزاب [،الرجس أهل البيت 

 إنه زائد من حديث واثلة بن األسقع ،  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 
 صدوق كثري الغلط ، من صغار التاسعة ، مات          –بقافني ومهملة   –القرقسائي  هو ابن صدقه    :حممد بن مصعب    

  . )١(سنة مثان ومائتني أخرج له الترمذي وابن ماجه 
 . هو عبد الرمحن بن عمرو اإلمام الثقة ، تقدم  : األوزاعي

، أخـرج لـه     و عمار الدمشقي ثقة يرسل ، من الرابعـة          بهو شداد بن عبد اهللا القرشي ، أ        : شداد أبو عمار  
  .  )٢(البخاري يف األدب ، وأخرج له الباقون 

 :      التخريج 
وأبو يعلى يف مسنده عن حممد بن إمساعيل        .   )٣(أخرجه أمحد يف مسنده والفضائل  عن حممد بن مصعب حنوه            

 عليـاً   أقعد النيب   : ، وإمنا قال     لكن مل يذكر شتم علي      . بن أيب مسينة البصرى عن حممد بن مصعب اخل        
اللهم هؤالء أهل بييت ،     : (( عن ميينه وفاطمة عن يساره ، وحسناً وحسينا بني يديه وغطى عليهم بثوب وقال               

 .)٤()) وأهل بييت أتوا إليك ال إىل النار 
 
 
 

                                                           
 ٦٣٠٢:    التقريب  )١(
 ٢٧٥٦:    املصدر السابق  )٢(
 )٢/٩٧٨(، فضائل الصحابة ) ٤/١٠٧(  املسند  )٣(
 )١٣/٧٤٨٦(  مسند أيب يعلى  )٤(



 
  - ٢٥٢ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

……………………………………………………………………… 
زاعي، ثنا أبو عمار شداد     ثنا األو : والطرباين يف الكبريبسندين عن حممد بن مصعب وحممد بن بشر التنيسي قاال           

يدعوه حـىت    انطلق إىل النيب    : كنت أريد علياً فلم أجده ، فقالت فاطمة       : قال واثلة بن األسقع الليثي    : قال
، قـال   )) وأنت من أهلي(( وأنا من أهلك، قال !       يا رسول اهللا :قلت:قال واثلة :يأيت فذكره حنوه ، ويف آخره     

  . )١(جوه وإنه ملن أرجى ما أر: واثلة 
حدثنا األوزاعي حنـوه ،     : وأخرجه ابن حبان يف صحيحه بسنده عن وليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قاال              

 ٍومل يذكر قصة شتم علي ٢( ، وزاد ما زاده الطرباين(  . 
وأخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده عن بشر بن بكر ، ثنا األوزاعي ، حدثين أبو عمار ، حدثين واثلـة بـن                      

 . )٣(أتيت عليا فلم أجده وذكر حنوه : األسقع ، قال
حدثين أبو  : مسعت األوزاعي قال  : والبيهقي يف الكربى بسنده عن العباس بن الوليد بن مزيد، أخربين أيب، قال              

 . )٤(حنوه …  فلم أجده  حبثت أريد علياً: حدثين واثلة األسقع الليثي قال:  قال -رجل منا-عمار 
والطـرباين ، وفيـه      ) إليك ال إىل النار   : (رواه أمحد وأبو يعلى باختصار ، وزاد      : ه اهللا تعاىل     رمح قال اهليثمي 

  .)٥(حممد بن مصعب وهو ضعيف احلديث سيء احلفظ ، رجل صاحل يف نفسه 
ولكن مل يتفرد هنا بل تابعه حممد بن بشر التنيسي والوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر                   : قلت
 . لوليد بن مزيد كلهم عن األوزاعي وا

 : احلكم على احلديث      
 .إسناده ضعيف، فيه حممد بن مصعب ، ويتقوى باملتابعات فيصري حسناً لغريه 

 
 
 
 
 

                                                           
 )٢٢/١٦٠(  املعجم الكبري  )١(
  )٦٩٧٦: ( اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  رقم )٢(
 )٣/١٤٧(  املستدرك   )٣(
 )٢/١٥٢(  السنن الكربى  )٤(
  )٢٦٣ / ٩(   جممع الزوائد )٥(



 
  - ٢٥٣ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن عطية أيب املُعذَّل الطفاوي، عن أبيه، -١٢١٥٣ -)١٥٤(
: ها يف بيتها ذات يوم، فجاءت اخلادم، فقالتكان عند أخربتين أم سلمة،أن رسول اهللا : قال

تنحي يل عن أهل بييت، فتنحت يف ناحية البيت، فدخل علي : علي وفاطمةُ بالسدة ، فقال
وفاطمة وحسن وحسني، فوضعهما يف حجره ، وأخذ عليا بإحدى يديه فضمه إليه، وأخذ 

 : هم مخيصةً سوداء، مثَّ قالفاطمة باليد األخرى، فضمها إليه وقبلها، وأَغدف علي
 !وأنا يا رسول اهللا: فناديته ، فقلت : ، قالت ))اللهم إليك ، ال إىل النار، أنا وأهل بييت (( 
 )). وأنت : ((قال

 إنه زائد ذا الوجه والسياق :نوع الزيادة
 :      رجال السند 
 .وهو األعرايب ، تقدما ، ومها ثقتان  _أبو أسامة ، وعوف

وهو من أهل البصرة روى عن أبيه عن أم سلمة رضي اهللا عنـها ،               : قال احلافظ   :  أبو املعذل الطفاوي   عطية
وعنه سليمان التيمي وعوف األعرايب وخالد احلذاء ، ضعفه األزدي ، وسبقه إىل ذلك زكريا الساجي ، وذكره                  

 . )١(روى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما : ابن حبان يف ثقات التابعني ، وقال
 .مل أجد ألبيه ترمجة  : عن أبيه

 .)٢(بضم الطاء املهملة وفتح الفاء ، ويف آخرها واو بعد األلف هذه نسبة إىل طفاوة  :والطفاوي
  .  )٣(بضم امليم وفتح العني املهملة وتشديد الذال املعجمة وفتحها  : وأبو املعذل
  :     التخريج

 . )٤(عن عوف ) غندر (أخرجه أمحد يف مسنده حنوه عن حممد بن جعفر
 .)٥(وإسحاق بن راهوية يف مسنده من حديث أيب املعذل عن أم سلمة ومل يذكر أباه 

حدثنا عوف حنو   : حدثنا عبد الوهاب اخلفاف قال      : والدواليب يف الكىن قال حدثنا علي بن معبد بن نوح قال            
 .)٦(أبا املعزل عطية الطفاوي : إال أنه قال.  املصنف 

                                                           
  )١٧٦ / ٥(،لسان امليزان   ) ٢٨٧: (   تعجيل املنفعة ،ص )١(
  )٢٤٤ / ٨(   األنساب للسمعاين )٢(
  )٢٧٤/ ٧(اإلكمال البن ماكوال )٣(
 )٦/٢٩٦(  املسند  )٤(
 )١٨٧٤: (  مسند إسحاق ، رقم )٥(
 )٢/١٢٢( الكىن  )٦(



 
  - ٢٥٤ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

…………………………    ……………………………………… 
  .  )١(رواه أمحد :  رمحه اهللا تعاىل قال اهليثمي

 :     احلكم على احلديث 
 . إسناده ضعيف لضعف أيب املعذل ولعدم معرفة  أبيه 

 :     الغريب 
 . )٢(أنه أغدف على علي وفاطمة ستراً  أي أرسله وأسبله : فيه:قال ابن االثري رمحه اهللا تعاىل: أغدف
هي الباب نفـسه،    : كالظلة على الباب لتقي الباب من املطر، وقيل       : السدة  : قال ابن األثري رمحه اهللا      :  السدة
  .  )٣(هي الساحة بني يديه : وقيل 

 
 

                                                           
  )١٦٦ / ٩(  جممع الزوائد  )١(
 )غدف : (   النهاية  ، مادة )٢(
 )سد   :  (   املصدر السابق ،مادة )٣(



 
  - ٢٥٥ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

حدثنا عبد اهللا بن منري، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب إسحاق، عـن               -١٢١٥٤–) ١٥٥(
لقد ! يا أيها الناس:  خطيباً، فخطب الناس، فقالمسعت احلسن بن علي قام  : هبرية بن يِرمي ، قال    

 يبعثـه   فارقكم أمس رجل ما سبقه األولون، وال يدركه اآلِخرون، ولقد كان رسـول اهللا               
املبعث فيعطيه الراية،  فما يرجع حىت يفتح اهللا عليه، جربيل عن ميينه وميكائيل عن مشاله، مـا                  

  .من عطائه، أراد أن يشتري ا خادماً  ترك بيضاء وال صفراء إال سبعمائة درهم فضلت
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  :     رجال السند
 .سبقت ترامجهم مجيعاً إال هبرية بن يرمي 

اخلارقي ، أبو احلارث الكويف ، ال بأس به ، وقدعيب بالتشيع ، مـن               : هو الشبامي ، ويقال      : هبرية بن يرمي  
 .ربعة الثانية ، أخرج له األ

 .  وزن عظيم –بتحتانية أوله  : ويرمي
  .  )١(مبعجمة وفاء : مبعجمة مث موحدة خفيفة ، واخلاريف  : والشبامي

 :     التخريج 
 .  )٢(، وقد أخرجه ذا السند ابن سعد يف الطبقات حنوه ) ١٥٠(قد سبق ختريج مثله وهو حديث 

 .)٣( حنوه وأمحد يف مسنده عن شريك عن أيب إسحاق عن هبرية
 . )٤(وأبو نعيم يف احللية بسنده عن عبيد اهللا بن موسي عن أيب إسحاق عن هبرية مثله 

 :احلكم على احلديث      
 . ضعيف ، ويتقوى باملتابعات الىت سبقت مع احلديث األول، فيصري حسناً لغريه 

 وصححه العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا يف شرحه للمسند  
  
 

                                                           
 ٧٢٦٨:   التقريب  )١(
 )٣/٣٨(  الطبقات الكربى  )٢(
 )١/١٩٩(  املسند  )٣(
 )١/٦٥(  حلية األولياء  )٤(



 
  - ٢٥٦ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

 إذا مل يغز   كان النيب :  حدثنا شريك، عن أيب إسحاق، عن جبلة، قال        -١٢١٥٦ -)١٥٦(
 .)١( أعطى سالحه عليا أو أسامة

 . كله على زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :رجال السند       

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وجبلة هو ابن احلارث الكليب ، صحايب 
 :      التخريج 

 .ري واألوسط بسنده عن شريك ، مثله أخرجه الطرباين يف الكب
 إذا أوى قل يأيهـا الكفـرون  قراءة :  يعين حديث الباب، وحديث   –مل يرو هذين احلديثني     : قال الطرباين   

 .               )٢(اإلنسان إىل فراشه عن أيب إسحاق إال شريك واألعمش 
 . شريك، عن أيب إسحاق عنه ذا حدثنا أسود، أنا : وذكره احلافظ ابن حجر يف أطراف املسند، قال

مل أجد هذا احلديث يف املطبوع ، والظاهر أنه سقط منه ، فقـد أوررده احلـافظ                : قلت  : قال حمقق األطراف    
  .)٣( ) ٢٨٣ / ٥(اهليثمي يف جممع الزوائد 

 .)٤(رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط ، ورجال أمحد ثقات: قال اهليثمي  : قلت
يعين أبا يعلى يف املسند، وأبا نعيم يف احللية ، وابن عساكر  )ع أبو نعيم كر(العالمة عالء الدين اهلندي ورمز له   

 .  )٥(يف التاريخ 
 :     احلكم على احلديث 

: صدوق خيطئ كثرياً ، لكن تابعه األعمش كما بينه الطرباين ، والعلـة الثانيـة                : شريك  : األوىل  :فيه علتان   
 .ق ، وقد عنعنه تدليس أيب إسحا

 
   
 
 

                                                           
 .امة ،بواو العطف ،وهو خطأ بني ، والتصحيح من املصادر األخرى عليا وأس:   يف النسخ املطبوعة )١(
  )١٩٦٩: (، املعجم األوسط، رقم  )٢١٩٤:(  املعجم الكبري رقم )٢(
 .أوىل : زهري بن ناصر الناصر ، ط /د :، ت  ) ١٨١ / ٢(  أطراف املسند  )٣(
  )٢٨٣ / ٥(   جممع الزوائد  )٤(
  أجده يف مسند أيب يعلى ، وال يف حلية األولياء،ومل )١٣٨ / ١٣(  كنـز العمال  )٥(



 
  - ٢٥٧ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

ثنا حممد بـن    : ثنا مسعود بن سعد، قال    : حدثنا مالك بن إمساعيل، قال    -١٢١٥٧–) ١٥٧(
قـال  : إسحاق، عن الفضل بن معقل، عن عبد اهللا بن نيار األسلمي، عن عمرو بن شاش، قال               

 ذىمـن آ : ((ما أحب أن أوذيك، قال! يارسول اهللا: قلت : ، قال))قد آذيتين ((رسول اهللا  
  . ))عليا فقد آذاين 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 : رجال السند     

 . هو النهدي أبو غسان الكويف ، سبط محاد بن أيب سليمان ، ثقة تقدم : مالك بن إمساعيل
د يف  وهو مسعود بن سعد اجلعفى أبو سعد الكويف ، ثقة عابد، من التاسعة أخرج له أبو داو                 : مسعود بن سعد  

 . هذا هوالذي روى عنه مالك بن إمساعيل، وروى عن حممد بن إسحاق  . )١(الرفد وأخرج له النسائي
 .هو ابن يسار املطلىب صدوق مدلس ، تقدم  : حممد بن إسحاق
هو ابن سنان األشجعي، عن عبد اهللا بن نيار األسلمي وعنه أبان بن صـاحل وحممـد بـن                    : الفضل بن معقل  

: ومن قال : الفضل بن عبد اهللا بن معقل بن سنان األشجعي، قال         : بن حبان يف الثقات، وقال    إسحاق ، وذكره ا   
  . )٣(ليس مبشهور : قال احلسيين. )٢(الفضل ابن معقل فقد نسبه إىل جده 

 .   هو ابن مكرم، ثقة،من الثالثة،أخرج له اجلماعةإال البخاري وابن ماجه : عبد اهللا بن نيار األسلمي
 .سر النون بعدها حتتانية خفيفة بك : ونيار
  . )٤(بضم مث سكون  :ومكرم

 :     التخريج 
أخرجه أمحد يف مسنده والفضائل عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن حممد بن إسحاق عن أبان بن صاحل عـن                   

ـ       .  الفضل بن معقل عن عبد اهللا بن نيار عن عمرو بن شاش األسلمي حنوه                يمن وذكر أنه خرج مع علي إىل ال
أعوذ :  قلت: فقال )) واهللا لقد آذيتين! يا عمرو(( :  فقال فجفاه ، فتكلم عليه، فبلغ ذلك إىل رسول اهللا

 .  )٥()) بلى،من آذى عليا فقد آذاين: (( قال! باهللا أن أوذيك يا رسول اهللا

                                                           
 ٦٦١٠: ، التقريب   )٤٧٥ – ٤٧٣ / ٢٧(  ذيب الكمال  )١(
 )٧/٣١٧(  الثقات   )٢(
الفضل بن معقل عن عبد اهللا معقل ، والظاهر أنه خلط يف أبيه ، هل هو                : ، يف النسخ املطبوعة    )٣٣٤: (  تعجيل املنفعة، ص    )٣(

 .عبد اهللا بن معقل ، نسبة إىل جده ابن معقل ، أو ابن 
 ٣٦٧١:    التقريب  )٤(
  )٩٨١ / ٢(، فضائل الصحابة  )٤٨٣ / ٣(   املسند  )٥(



 
  - ٢٥٨ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

………………………………………………………………… 
 .)١(حدثنا مسعود بن سعد، اخل، مثله : اخلطابقال عبد العزيز بن: وأخرجه البخاري يف تارخيه الكبري قال

ال نعلـم   :  قال البـزار   ، ))من آذى علياً فقد آذاين    (( والبزار يف مسنده بسنده عن حممد بن إسحاق خمتصراً          
 .)٢(روى عمرو بن شاش إال هذا احلديث 

 . )٣(أخربنا احلسن سفيان عن املصنف ، مثله : وابن حبان يف صحيحه قال
هذا حديث صحيح اإلسناد،ومل خيرجاه ،      : قال احلاكم   ستدرك بسنده عن أمحد بن حنبل مثله ،         واحلاكم يف امل  
 .)٤(ووافقه الذهيب 

 .)٥(وصرح فيه ابن إسحاق السماع عن الفضل بن معقل (والبيهقي يف الدالئل  
  .)٦(رواه أمحد ، والطرباين باختصار ، والبزار أخصر منه ، ورجال أمحد ثقات  : قال اهليثمي

  :      احلكم على احلديث
 : ضعيف ، وذلك لعلتني 

 .  الفضل بن معقل مل يوثقه سوى ابن حبان -١
يروي عنه  : ليس مبتصل ، ألن عبد اهللا بن نيار يروي عن ابن أيب ذئب، أو قال              : االنقطاع ، قال ابن معني      -٢

  . )٧( ال يشبه أن يكون رأى عمرو بن شاش –شك أبو الفضل–القاسم بن عباس 
وضعَّفه الشيخان وصي اهللا بن حممد يف حتقيقه فضائل الصحابة، وشعيب أرناؤوط يف حتقيقه صحيح ابن حبان،                 

 .وأعله شعيب بتدليس ابن إسحاق، لكن انتفت هذه العلة بتصرحيه بالسماع يف رواية البيهقي
 
 
 

 

                                                           
 )٣٠٧– ٣٠٦ / ٦(  التارخ الكبري   )١(
  )٢٥٦١: (   كشف األستار ، رقم )٢(
  )٦٩٢٣: (   اإلحسان  ، رقم )٣(
  )١٢٢ / ٣(  املستدرك  )٤(
  )٣٩٥–٣٩٤/ ٥(   دالئل النبوة  )٥(
  )١٢٩ /٩(  جممع الزوائد  )٦(
  )٣٢٢/ ١(  كتاب التاريج  )٧(
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ـ   : حدثنا حيىي بن يعلى عن يونس بن خباب عن أنس قال           –١٢١٦٠-)١٥٨( ا خرجـت أن
ما أحسن هذه احلديقة يا :  يف حائط املدينة، فمررنا حبديقة، فقال علي وعلي مع رسول اهللا

حديقتك يف اجلنة أحسن منها يا علي، حىت مر بـسبع           :  رسول اهللا فقال  : قال! رسول اهللا 
حديقتك يف اجلنـة    : فيقول! ما أحسن هذه احلديقة يا رسول اهللا      : حدائق، كل ذلك يقول علي    

  . سن منهاأح
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
هو األسلمي الكويف ، ضعيف شيعي ، من التاسعة ، أخرج له البخـاري يف األدب املفـرد ،                   : حيىي بن يعلى    

 .)١(وأخرج له الترمذي 
 من السادسة ، أخرج لـه       هو اُألسيَّدي والء ، الكويف ن صدوق خيطئ ، ورمي بالرفض ،            :يونس بن خباب  

 . )٢(البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له أصحاب السنن األربعة 
 :      التخريج 

يونس مضطرب احلديث ، روى هذا عن أنس ، مثّ رواه عن عثمان بـن               : أخرجه ابن اجلوزي يف العلل، وقال       
فرطة ، وكان يسب عثمان ، وقال       وهذا االضطراب من يونس ، وفيه شيعية م       : زياد عن أنس ، قال الدارقطين     

 . )٣(ال حتل الرواية عنه : يونس ليس بشيء ، رجل سوء ، وقال النسائي : حيىي بن معني
 .)٤(وفيه حيىي بن يعلى األسلمي عن يونس بن خباب ، ومها ضعيفان : وعزاه اهلندي إىل املصنف فقط،وقال

   )٥(بسنده عن أيب عثمان النهدي عن علي أخرجه أبو يعلى يف مسنده  ضعيف من حديث علي وله شاهد
بل هو منكر احلديث ، وأورد له هـذا         : ال يتابع على حديثه، وقال الذهيب       : وفيه الفضل بن عمرية قال العقيلي     

هذان حـديثان   :وأخرجه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية ، وقال فيه ويف حديث الباب           ) . حديث علي ( احلديث  
 .)٦(ليس فيهما صحيح 

 

                                                           
 ٧٦٧٧:    التقريب  )١(
 ٧٩٠٣:    املصدر السابق  )٢(
  )٢٤١ / ١(  العلل املتناهية  املتناهية )٣(
  )٣٦٥٠٤ / ١٣  كنـز العمال  )٤(
  )١/٥٦٥(  مسند أيب يعلى   )٥(
 ،)٢٤٢–١/٢٤٠(  العلل املتناهية  )٦(
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……………………………………………………………………… 
الفضل بن عمرية، وثقه ابن حبان، وضعفه غريه ، وبقيـه رجالـه             : رواه أبو يعلى والبزار، وفيه      : قال اهليثمي 

      .)١(ثقات
 .احلكم على احلديث

 . ضعيف  ، وفيه أمارة التشيع 

 
 صادق  ثنا قيس عن سلمة بن كهيل عن أيب       : حدثنا معاوية بن هاشم قال    -١٢١٦١-)١٥٩(

 إن أول هذه األمة وروداً على نبيها أوهلا إسالما، علي بـن أيب            : (( عن عليم عن سلمان قال      
 )) . طالب 

 . كاه زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند 
 . هو القصار صدوق له أوهام تقدم  : معاوية بن هاشم

دوق تغري ملا كرب، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثـه            هو ابن ربيع األسدي ، أبو حممد الكويف ، ص          : قيس
 . )٢(فحدث به ، من السابعة ، مات سنة بضع وستني ومائة، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه 

 . )٣(هو احلضرمي، أبو حييي الكويف ، ثقة ، من الرابعة ، أخرج له اجلماعة  : سلمة بن كهيل
قيل امسه مسلم بن يزيد ، وقيل عبد اهللا بن ناجد ، صدوق ، وحديثه عـن                 هو األزدي الكويف ،      : أبو صادق 

 . )٤(علي مرسل ، من الرابعة أخرج له النسائي وابن ماجه 
لَيمبالتصغري ، هو الكندي ، روى عن سلمان الفارسي وعباس الغفاري،روى عنه زاذان، وأبو صـادق                  : ع  .

 . )٥( التعجيل، ومل يذكروا فيه جرحاً وال تعديالوذكره وابن أيب حامت، وابن حبان، واحلافظ يف

                                                           
  )١٥٦ / ٩(   جممع الزوائد  )١(
 ٥٥٧٣:    التقريب   )٢(
 ٢٥٠٨:    املصدر السابق  )٣(
  ٨١٦٧:   املصدر السابق  )٤(
 )٢٩٤-٢٩٣ص (، تعجيل املنفعة ) ٥/٢٨٦( ، الثقات )٧/٤٠(  اجلرح )٥(
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……………………………………………………………………… 
  :     التخريج

 : أخرجه الطرباين يف الكبري عن شيخيه إبراهيم بن حممد بن برة الصنعاين واحلسن بن عبد األعلى قاال 
 . )١(نا عبد الرزاق، أنا الثوري ، عن سلمة بن كهيل مثله 

قال رسول  :  قال   ستدرك بسنده عن الثوري عن سلمة عن أيب صادق عن األعز عن سلمان              واحلاكم يف امل  
 .)٢( )) أولكم وارداً على احلوض أولكم إسالما علي بن أيب طالب((  اهللا 

نا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم اجلدىل        : وأخرجه ابن اجلوزي يف العلل بسنده عن حممد بن حييي املأريب قال           
حممد بن حييي منكر احلديث، وأحاديثـه       : قال ابن اجلوزي    .  مثله لكندي عن سلمان عن النيب      عن عليم ا  

 )٣(مظلمة منكرة 
 . )٤(رواه الطرباين ورجاله ثقات  : قال اهليثمي

  :     احلكم على احلديث
أما .  مام الثقة يف إسناده قيس وهو صدوق تغري وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه لكن تابعه سفيان الثوري اإل                 

ما ذكره ابن اجلوزي من ضعف حممد بن حييي فتابعه عبد الرزاق وهو ثقة ،  أما عليم فهو ممن تقادم م العهد                       
 .فيحمل حاله على الستر ، وتابعه األغر عند احلاكم ، فيصرياحلديث بطرقه حسنا لغريه 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 )٦١٧٤:   (  املعجم الكبري ، رقم )١(
 )٣/١٣٦(  املستدرك   )٢(
 )١/٢٠٧  (  العلل املتناهية)٣(
 )٩/١٠٢(  جممع الزوائد )٤(
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سحاق عن أيب عبد اهللا اجلـديل       حدثنا عبد اهللا بن منري عن قطر عن أيب إ         -١٢١٦٢ -)١٦٠(
 ومن: قلت: فيكم مث ال تغريونه قال     يا أبا عبد اهللا أَيسب رسولُ اهللا        : قالت يل أم سلمة   :قال

  . حيبه  كان رسول اهللا يسب علي ومن حيبه، وقد: ؟ قالتيسب رسولَ اهللا 
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :د      رجال السن
 .هو اهلمداين ثقة تقدم  : عبد اهللا بن منري

 صدوق رمي بالتشيع من اخلامسة ،       –باملهملة  والنون    –هو ابن خليفة املخزومي والء ، أبو بكر احلناط           : فطر
  .)١(مات بعد سنة مخسني ومائة ، أخرج له اجلماعة إال مسلماً 

 .  ، تقدم هو السبيعي ثقة مكثر عابد ، اختلط بأخرة : أبو إسحاق
امسه عبد أو عبد الرمحن بن عبد ، ثقة رمي بالتشيع ، من كبار الثالثة ، أخرج له أبو داود                    : أبو عبد اهللا اجلدىل   

  . )٢(والترمذي والنسائي 
 :     التخريج 

: ثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب عبداهللا اجلدىل قـال            : أخرجه أمحد يف مسنده عن حييي بن أيب بكر قال         

أو كلمـة   –معاذ اهللا أو سـبحان اهللا       :  فيكم ؟ قلت     أيسب رسول اهللا    : دخلت على أم سلمة فقالت ىل       
 .)٣( ))من سب عليا فقد سبين: (( يقولمسعت رسول اهللا :  قالت–حنوها 

 . )٤(رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري أيب عبد اهللا اجلدىل وهو ثقة  : قال اهليثمي
هذا حديث صحيح اإلسـناد ومل      : ملستدرك بسنده عن حييي بن أيب بكري مثل أمحد، وقال         وأخرجه احلاكم يف ا   

 . )٥(خيرجاه وقد رواه بكري بن عثمان البجلى عن أيب إسحاق بزيادة ألفاظ ، ووافقه الذهيب 
  .)٦(ثنا خييي بن أيب بكري حنو حديث أمحد: أخربنا العباس بن حممد قال: وأخرجه النسائي يف الكربى ، قال

 :      احلكم على احلديث 
 . رجاله رجال الصحيح إال أن فيه أبا إسحاق ، وهو مدلس وقد عنعنه 

                                                           
 ٥٤٤١:    التقريب  )١(
 ٨٢٠٧:    املصدر السابق   )٢(
 )٦/٣٢٣(  املسند  )٣(
  )١٧٥ / ٩(   جممع الزوائد  )٤(
 )٣/١٢١(  املستدرك  )٥(
 )٥/١٣٣(  كتاب اخلصائص )٦(
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حدثين حممد بن طلحة،عن أيب عبيدة بن احلكـم         :حدثنا أبو أسامة،قال  -١٢١٦٦ - )١٦١(
 يف! يـا رسـول اهللا    : ،قال))ستلقى بعدي جهداً    :(( قال لعلي  األزدي،يرفع حديثه أن النيب     

 )) يف دينك نعم، يف سالمة: (( ديين؟ قالسالمة يف
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  :      رجال السند
 .  هو محاد بن أسامة ، ثقة ، تقدم  : أبو أسامة

 . مل استطع حتديده  : حممد بن طلحة
زدي مسع معاذاً ، يروي عنـه  مل أجد له ترمجة إال ما قاله البخاري أبو عبيدة األ         : أبو عبيدة بن احلكم األزدي    

 . )١(إبراهيم بن عبد األعلى
 .  )٢(أبو عبيدة بن احلكم األزدي عن احلكم بن حجل روى عنه ابنه مهجع : وقال اإلمام مسلم

: قلـت . )٣(أبو عبيدة األودي ، يروي عن معاذ بن جبل ، روى عنه إبراهيم بن عبد األعلى                  : وقال ابن حبان  
 .  خطأً مطبعياً وميكن أن يكون األودي

 . )٤(أبو عبيدة عن احلسن، وعنه حممد بن طلحة قال ابن معني جمهول  : وقال الذهيب
  .)٥(أمينة بن احلكم عن احلكم بن حجل وعنه ابنه مهجع ال يعرف : وقال احلافظ

 :     التخريج 
 . مل أجد له خترجياً 

  :     احلكم على احلديث
 .واإلرسال إسناده ضعيف جلهالة أيب عبيدة 

 
 
 

 

                                                           
 ، ) ٥١: (  الكىن  ص )١(
  )٥٩١ / ١(  الكىن واألمساء  )٢(
 )٥/٥٦٧(  الثقات )٣(
  )٢/٧٩٦(  املغين )٤(
  )١/٤٦٦( لسان امليزان  )٥(
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حدثنا أبـو   :بن أيب عبد اهللا، قال    )١(ثنا شقيق : حدثنا جعفر بن عون، قال    – ١٢١٧١-)١٦٢( 
ذكر يل أنكم تسبون عليـاً؟  : أتيت سعد بن مالك باملدينة، فقال: بكر بن خالد بن عرفطة، قال  

 نـشار علـى   فال تسبه، فلو وضع امل    : قال! معاذ اهللا : قلت: قد سببتة، قال  :قد فعلنا، قال  :قال
 . ما مسعت  ما مسعت رسول اهللا مفرقي على أن أسب عليا ما سببته أبداً بعد

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند

 –هو ابن جعفر بن عمرو بن حريث املخزومي ، صدوق ، من التاسعة ، مات سـنة سـت      : جعفر بن عون  
 .)٢(سنة ثالثني ومائة ، أخرج له اجلماعة: وقيل –عشرين سبع ومائتني ، ومولده سنة : وقيل

  . )٣(هو آل احلضرمي،الكويف، ثقة ، من اخلامسة ، أخرج له النسائي  : شقيق بن أيب عبد اهللا
 .)٤(هو العذري،حليف بين زهرة ، مقبول، من الثالثة ، أخرج له النسائي  : أبو بكر بن خالد بن عرفطة

  .)٥(ون راء ، وضم فاء وإمهال طاء بضم مهملة وسك : وعرفطة
 :      التخريج 

 . )٦(حدثنا جعفر بن عون، مثله : أخرجه النسائي يف الكربى عن عبد األعلى بن واصل ، قال
 .)٧(وأبو يعلى يف املسند عن أيب خيثمة ، حدثنا عبيد اهللا بن موسى ، أخربنا شقيق بن أيب عبد اهللا 

 .)٨( وإسناده حسن رواه أبو يعلى ، : قال اهليثمي
 .)٩(واورده احلافظ يف املطالب وعزاه إىل املصنف وأي يعلى ، وأشار إليه حمققه بعالمة الثبوت 

 :      احلكم على احلديث 
  .إسناده حسن 

                                                           
 سفيان بن أيب عبد اهللا ، وهوخطأ بني:   يف النسخ املطبوعة )١(
 ٩٤٨:   التقريب  )٢(
 ٢٨١٧:    املصدر السابق  )٣(
 ٩٧٦٤:    املصدر السابق  )٤(
  )١٧٣: (  املغين يف ضبط أمساء الرجال ص )٥(
 )٥/١٣٣(  كتاب اخلصائص )٦(
  ) ٧٧٧/ ٢(   مسند أيب يعلى )٧(
 .، وهو بغية الرائد جديدة ، وعليها االعتماد من هنا إىل آخر البحث. ط) ٩/١٧٥(  جممع الزوائد )٨(
 ، )٣٩٦٧: رقم ٦٤/ ٤(  املطالب العالية )٩(
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 أجعلتم سقاية احلاج وعمارة     :  حدثنا وكيع، عن إمساعيل، عن الشعيب      –١٢١٧٣ –)١٦٣(
 . نزلت يف عليٍّ والعباس ،]١٩: التوبة [  ، املسجد احلرام 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات 
 :      التخريج 

 .)١(أخرجه الطربي يف تفسريه عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إمساعيل، مثله 
تكلم عليٌّ والعباس وشيبة يف الـسقاية واحلجابـة،     : يب ، قال  وابن أيب حامت يف تفسريه عن أبيه بسنده عن الشع         

 .)٢(  أجعلتم سقاية احلاج : فأنزل اهللا تعاىل
وأخرج عبد الرزاق ، وابن أيب شيبة ، وابن جرير ، وابن املنذر ، وابن أيب حامت ، وأبو الشيخ                     : قال السيوطي 

، يف العباس وعلي رضي اهللا عنهما ،   تم سقاية احلاجأجعل : نزلت هذه اآلية : ، قال  رمحه اهللاعن الشعيب   
  .)٣(تكلما يف ذلك 

 :     احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله ثقات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 )١٠/٩٦(  جامع البيان  )١(
 )١٧٦٨-٦/٧(   تفسري ابن أيب حامت )٢(
  )٤٩١ /٣(ري  ، وانظر فتح البا ) ٢١٨/ ٣(  الدر املنثور  )٣(
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يا :قالت فاطمة:حدثنا الفضل بن دكني عن شريك عن أيب إسحاق قال-١٢١٨٠- )١٦٤(
 زوجتك أقدم أميت سلماً،:(( زوجتين محش الساقني،عظيم البطن،أعمش العني،قال! رسول اهللا

  .))واعظمهم حلماً، وأكثرهم علماً
 . كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة

 :رجال السند      
 .سبقت ترامجهم مجيعاً 

  :التخريج     
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق، عن وكيع بـن اجلـراح،              : أخرجه الطرباين يف الكبري، قال    

زوجتنيـه  :     ملا تزوج فاطمة رضي اهللا عنها قالت للنيبين شريك، عن أيب إسحاق أن عليا أخرب: قال
لقد زوجتكه وإنه ألول أصحايب سلما، وأكثرهم علماً ، وأعظمهـم           (( أعمش عظيم البطن ، فقال النيب       

 .)١()) حلماً 
 .)٢(رواه الطرباين وهو مرسل صحيح اإلسناد :  رمحه اهللا تعاىل قال اهليثمي

هـل لـك يف     : ذات يوم فقـال      وضأت النيب :  أخرج أمحد بسنده عن معقل بن يسار قال          ويشهد له ما  
أما إنه سيحمل ثقلها غريك ويكـون       : نعم ، فقام متوكئاً علي، فقال     :  تعودها فقلت  –رضي اهللا عنها    -فاطمة

كيـف جتـدينك؟    :  فقال -مفكأنه مل يكن علي شيء ، حىت دخلنا على فاطمة عليها السال           : أجرها لك ، قال   
وجدت يف كتاب أيب خبـط     : قال أبو عبد الرمحن   .واهللا لقد اشتد حزين واشتدت فاقيت ، وطال سقمي          : قالت  

 .   )٣(أوما ترضني أين زوجتك أقدم أميت سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً : يده يف هذا احلديث قال
  .)٤(اين برجال وثقوا روا أمحد والطرب:  رمحه اهللا تعاىل قال اهليثمي

 :احلكم على احلديث      
 مرسل ، وسنده ال بأس به ويتقوى حبديث معقل بن يسار عند أمحد

                                                           
  )١٥٦ / ١(   املعجم الكبري )١(
  )١٢٤ /٩(  جممع الزوائد )٢(
  )٥/٢٦(  املسند  )٣(
  )١٤٧ / ٩(  جممع الزوائد   )٤(



 
  - ٢٦٧ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

 ……………………………………………………………………… 

  :الغريب     
  .  )١(أي دقيقهما :رجل محش الساقني، وأمحش الساقني: يقال: قال ابن األثري : محش الساقني
الفاسد العني الذي تغسق عيناه ،ومثله األرمص ، وقـال          : األعمش: قال أبو زيد  : ري  قال األزه : أعمش العني 

 . )٢( أال تزال العني تسيل الدمع، واليكاد األعمش يبصر ا: العمش : الليث 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 )محش : (  النهاية ، مادة  )١(
 )عمش : (ذيب اللغة ، مادة )٢(



 
  - ٢٦٨ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

حدثنا الفضل بن دكني، عن ابن أيب غنية،  عن احلكم،  عن سعيد ابـن                -١٢١٨١-)١٦٥(
مررت مع علي إىل اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت          :اس،  عن بريدة قال    جبري، عن ابن عب   
ألـست أوىل   : يتغري، فقال  ذكرت عليا فنقصته، فجعل وجه رسول اهللا         على رسول اهللا    

 )) .من كنت مواله فعلي مواله:(( قال!بلى يا رسول اهللا:باملؤمنني من أنفسهم، قلت
 .دة ذا السياق إنه زائد من حديث بري : نوع الزيادة

  :رجال السند     
 .سبقت ترامجهم إال الفضل بن دكني

هو أبو نعيم املالئى، مشهور بكنيته ثقة ثبت من التاسعة، وهو من الكبار شيوخ البخـاري                : الفضل بن دكني    
  . )١(أخرج له اجلماعة  

  :     التخريج
ثنـا أبـو داود     : والنسائي يف الكربى ،قـال    . )٢(مثله  … ثنا الفضل بن دكني     : أخرجه أمحد يف مسنده ،قال    

أخربنا حممد بـن املـثىن   : وقال. مثله… أنا عبد امللك بن أيب غنية    : ثنا أبو نعيم قال     : سليمان بن سيف قال     
: حدثنا أبو نعيم قـال    : أخربنا أبو داود، قال   : حدثنا عبد امللك بن أيب غنية ح ، قال        : حدثنا أبو أمحد قال   : قال

 .  )٣(امللك بن أيب غنية ، مثله حدثنا عبد 
هذا حديث صحيح على شرط     : وقال. وأخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده عن أيب نعيم ثنا ابن أيب غنية ، مثله             

 . )٤(مسلم ومل خيرجاه ، وسكت عنه الذهيب 
قـد   عليا إىل خالد ليقبض اخلمس،وكنت أبغـض عليا،و        بعث النيب   : وأخرج البخاري بسنده عنه أنه قال     

أتـبغض  ! يابريـدة ((: ذكرت ذلك له، فقال   أال ترى إىل هذا، فلما قدمنا على النيب         : اغتسل فقلت خلالد  
 .)٥( )) ال تبغضه، فإن له يف اخلمس أكثر من هذا: (( نعم،  قال:  فقلت))عليا
 : احلكم على احلديث     

 .  إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحني

                                                           
 ٥٤٠١:    التقريب  )١(
  )٣٤٧ / ٥(   املسند  )٢(
من  كنت  ((، ويف كتاب اخلصائص ، باب قول النيب  ) ٨١٤٥:  رقم ٤٥/ ٥ ( فضائل علي    كتاب املناقب ، باب     )٣(

  )٨٤٦٧، ٨٤٦٦:  رقم ١٣١-١٣٠/ ٥(،  ))وليه فعلي وليه
 )٣/١١٠(  املستدرك  )٤(
 )٤٣٥٠:(  كتاب املغازي ، باب بعث علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد إىل اليمن قبل حجة الوداع رقم )٥(



 
  - ٢٦٩ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

، عن يونس بن أيب إسحاق، عن زيد بن يثيع، عـن أيب             حدثنا أبو اجلواب  -١٢١٨٦-)١٦٦(
 لينيهني أو ألبعثن إليهم رجـال كنفـسي فيمـضي فـيهم    ((  :  قال رسول اهللا : ذر، قال

 )) .أمري،فيقتل املقاتلة ويسىب الذريتة 
  .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند
تح اجليم وتشديد الواو الضيب،كويف،صدوق رمبا وهم   من التاسعة،           بف–هو األحوص بن جواب     : أبو اجلواب 

  . )١(مات سنة إحدى عشرة ومائتني، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
هو أبو إسرائيل الكويف ، صدوق يهم قليال ، من اخلامسة ، مات سنة اثنتني ومخـسني     : يونس بن أيب إسحاق   

  .)٢(له البخاري يف جزء القراءة وأخرج له الباقون ومائة على الصحيح ، أخرج 
 .ثقة خمضرم ، تقدم  : زيد بن يثيع
  :     التخريج

  .مل أجد له خترجياً ذا الوجه ، وتقدم حنوه من حديث عبد الرمحن بن عوف 
 :احلكم على احلديث     

 .إسنادة حسن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ٢٨٩: لتقريب    ا)١(
 ٧٨٩٩:   املصدر  السابق  )٢(



 
  - ٢٧٠ - 

   
                                                                                     كتاب الفضائل      زوائد مصنف ابن أيب شيبة             

                                                                        

 اج، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس        حدثنا عبد اهللا بن منري، عن حج       -١٢١٩٠)١٦٧(
 )) وصاحيب أنت أخي: ((قال لعلي أن النيب 
 . إنه زائد على الكتب الستة من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما  : نوع الزيادة

 :     رجال السند
 .ثقة ، تقدم : عبد اهللا بن منري

، أبو أرطاة الكويف القاضي، أحد الفقهـاء،         ابن ثور بن هبرية النخعي     –بفتح اهلمزة   –هو ابن أرطاة     : حجاج
صدوق كثري اخلطأ والتدليس ، من السابعة ، مات سنة مخس وأربعني ومائة ، أخرج له البخـاري يف األدب                     

  . )١(املفرد وأخرج له الباقون
 .هو ابن عتيبة اإلمام ، ثقة ، تقدم  : احلكم
 . ، تقدم هو ابن حبرية موىل ابن عباس ، صدوق وكان يرسل : مقسم

  :          التخريج
 وهو يف قصة اختصام جعفر وعلي وزيد يف حضانة بنت           –أخرجه أمحد يف مسندهعن ابن منري يف حديث طويل          

 .      )٣(وأبو يعلى يف مسنده عن املصنف يف حديث طويل مثل أمحد .)٢(محزة  ن رضي اهللا عنهم 
 . )٤(ج بن أرطاة ، وهو مدلس رواه أمحد وأبو يعلى ، وفيه احلجا : قال اهليثمي

  .)٥(إسناده صحيح ، وذلك أن له شاهداً من حديث علي  رضي اهللا عنه   : وقال العالمة أمحد شاكر
 .، وكذا شواهده  )١٤٦: (ويشهد له حديث علي املتقدم برقم 

  : احلكم على احلديث     
 .صحيح لغريه بشواهده ، ألن فيه احلجاج بن أرطاة ، وهو مدلس 

 
 

 
 

                                                           
 ١١١٩:    التقريب  )١(
  )٢٣٠/ ١(  املسند   )٢(
  )٢٣٧٩: (  مسند أيب يعلى ، رقم )٣(
  )٥٩٣ / ٤(  جممع الزوائد  )٤(
  )٢٠٤٠ ، ٩٣١، ٧٧٠: (   انظر شرحه للمسند رقم )٥(



                                        كتاب الفضائل- ٢٧١ -زوائد مصنف ابن أيب شيبة                          
  

 ما جاء يف سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه
 :  قال رسول اهللا :  حدثنا وكيع عن إمساعيل عن قيس قال-١٢١٩٩ -)١٦٨(

 )) .اتقوا دعوات سعد((
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند
 .سبقت ترامجهم مجيعاً وهم ثقات 

 :     التخريج 
 .وجهمل أجد له خترجياً ذا ال

 .)١(مثله ،وعزاه إىل احلارث :  قال رسول اهللا : وذكره احلافظ يف املطالب عن عائشة بنت سعد قالت 
 :     احلكم على احلديث
 .مرسل، صحيح اإلسناد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  )٤٠١٧:   رقم ٤/٧٩(  املطالب العالية  )١(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٧٢ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما حفظت يف طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه
سحاق بن طلحة ، عـن       حدثنا أبو أسامة، عن موسى بن عبد اهللا بن إ          -١٢٢٠٦ - )١٦٩ (

  . جرحاً جِرحها مع رسول اهللا لقد رأيت بطلحة أربعة وعشرين: موسى بن طلحة، قال

 .كله زائد على الكتب الستة  :نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .هو محاد بن أسامة ثقة، تقدم : أبو أسامة 
الطلحي املدين، مقبول، من السادسة، أخرج      هو ابن عبيد اهللا التيمي       : موسى بن عبد اهللا بن إسحاق بن طلحة       

 .)١(له البخاري يف األدب املفرد 
هو ابن عبيد اهللا ، التيمي، أبو عيسى أو أبو حممد، املدين، نزيل الكوفة، ثقة جليل، من الثانية                  : موسى بن طلحة    

  .)٢( مات سنة ثالث ومائة على الصحيح، أخرج له اجلماعة ، إنه ولد يف عهد النيب: ويقال

 :     التخريج
 .مل أجد له خترجياً ذا الوجه 

أخربنا صاحل بن موسى عن معاوية بن إسـحاق         : أخربنا سعيد بن منصور قال    : وأخرج ابن سعد يف طبقاته قال       
جرح أبونا يوم أحد أربعاً وعشرين جراحة ، وقع منها يف رأسه شجة             : عن عائشة وأم إسحاق ابنيت طلحة قالتا        

 .)٣(اخل … عرق النسا ، وشلت إصبعه، وسائر اجلراح يف جسده : يعين-ساهمربعة وقطع ن
 .)٤(صاحل بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي، وهو متروك : وفيه 

 :     احلكم على احلديث 
 .فيه موسى بن عبد اهللا الطلحي، وهو مقبول ، لكن يشهد له ما سيأيت يف الباب من أحاديث

     
 

 
 

                                                           
 .موسى بن عبيد اهللا : ويف النسخ املطبوعة ٦٩٨١:    التقريب )١(
  ٦٩٧٨:  ق    املصدر الساب)٢(
 ).٣/٢١٧(  الطبقات الكربى )٣(
 ٢٨٩١:   انظر التقريب  )٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٧٣ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 عبد الرحيم بن سليمان ، عن زكريا، عن عامر، أن طلحة وقى رسـول             حدثنا  ١٢٢١٠)١٧٠(
 .  بيده ،فضربت فشلت إصبعه  اهللا

 .إنه زائد من حديث عامر الشعيب : نوع الزيادة
 :     رجال السند

هو الكناين، أو الطائي، أبو علي األشل، املروزي نزيل الكوفة، ثقة ، له             : عبد الرحيم بن سليمان     
 .)١(غار الثامنة، مات سنة سبعة والثمانني ومائة، أخرج له اجلماعةتصانيف، من ص

 .هو ابن أيب زائدة، أبو حيي الكويف، ثقة، تقدم: زكريا
أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، مات بعد          -بفتح املعجمة -هو شراحيل الشعيب  : عامر  

  .)٢(املائة وله حنو من مثانني، أخرج له اجلماعة 
 :التخريج     

أخربنا عبد اهللا بن منري، ويعلى وحممد ابنا عبيد، والفـضل بـن             : أخرجه ابن سعد يف الطبقات قال     
ورباعيته يوم أحـد،     أصيب أنف النيب    : دكني، عن زكريا بن أيب زائدة، عن عامر الشعيب، قال         

 .)٣(  بيده فضربت، فشلت إصبعهوطلحة بن عبيد اهللا وقى رسول اهللا 
رأيت يد طلحة اليت وقى ا      :  أخرج البخاري وابن ماجه عن قيس بن أيب حازم ،قال          ويشهد له ما  

 .)٤(  قد شلترسول اهللا 
 :     احلكم على احلديث 

 .مرسل، وإسناده صحيح، ويشهد له ما رواه البخاري وابن ماجه من كالم قيس بن أيب حازم، فهو حسن لغريه 

 
 

                                                           
  .٤٠٥٦:    التقريب)١(
 ٣٠٩٢:  املصدر السابق)٢(
 ).٣/٢١٧(  الطبقات الكربى )٣(
، وابن )٣٥١٨:(  أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة، باب ذكر مناقب طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه ، رقم )٤(

 )١٢٨: (دمة ، فضل طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه ، رقم ماجه يف املق



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٧٤ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

  عنهما حفظت يف الزبري بن العوام رضي اهللا
 حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن             -١٢٢١٢-)١٧١(

 )). ابن عميت وحواري من أميتالزبري: ((   قال رسول اهللا : عبد اهللا، قال 
 .)) الزبري ابن عميت((:  قوله  :نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .ما ،ومها ثقتان أبو معاوية وهشام بن عروة بن الزبري تقد

التيمي املدين، ثقة فاضل، من الثالثة مات سنة ثالثـني          -بالتصغري- هو ابن عبد اهللا بن اهلدير      :حممد بن املنكدر    
 .)١(ومائة أو بعدها، أخرج له اجلماعة 

 :     التخريج
 .)٢(، مثله أخرجه أمحد يف مسنده ، والنسائي يف الكربى، واخلطيب يف تارخيه، كلهم من طريق أيب معاوية

والترمذي من حديث علي رضي      . )٣ ( ما أخرج الشيخان والترمذي  من حديث جابر رضي اهللا عنه             ويشهد له 
 )).إن لكل نيب حوارياً، وإن حواري الزبري بن العوام : ((  عن النيب . )٤(اهللا عنه 

 :     احلكم على احلديث 
 .صحيح، رجاله رجال الصحيحني

 :      الغريب
 .)٥( أي خاصيت من أصحايب وناصري ، أو الوزير ، أو اخلليل - بتشديد الياء وفتحها - : يحوار

 
 
 

                                                           
  .٦٣٢٧:التقريب )  ١(
 ) ٦٠ / ٥(، السنن الكربى، كتاب املناقب، باب الزبري بن العوام رضي اهللا عنه ، )٣/٣١٤(  املسند )٢(

 )٥/١٢٦(تاريخ بغداد 
، ويف املغازي ، باب )٣٧١٩: ( عنه ، رقم  البخاري يف فضائل الصحابة ، باب مناقب الزبري بن العوام رضي اهللا)٣(

والترمذي يف املناقب ، باب مناقب ) ٢٤١٥: (،وغريها، ومسلم يف فضائل الصحابة ، رقم ) ٤١١٣(غزوة اخلندق 
 ).٣٧٤٦: (الزبري بن العوام، رقم 

 ).٣٧٤٥: ( يف املناقب ، باب مناقب الزبري بن العوام ،رقم ) ٤(
 ) .٧/٨١,٨٠(فتح الباري  ) حور: (  النهاية ، مادة )٥(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٧٥ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

أول :  حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عروة  قال             -١٢٢١٥-)١٧٢(
 فخرج الزبري يشق الناس بـسيفه،   أخذ رسول اهللا : رجل سل سيفاً يف اهللا الزبري، مسع نفخة 

:  قـال    أخربت أنك أخـذت،   : ؟ قال   ))مالك يا زبري    : ((   بأعلى مكة، فقال     هللاورسول ا 
 .فصلى عليه ودعا له ولسيفه 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم وهم ثقات
 :     التخريج

 .)١( حنوه أخرجه عبد الرزاق يف املصنف عن ابن جريج ومعمر عن هشام عن أبيه،
 .)٢(وأخرجه أمحد يف فضائل الصحابة عن محاد عن هشام، مثله 

إن أول  : وأخرجه أبو نعيم يف احللية بسنده عن اإلمام أمحد ثنا محاد بن أسامة، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال                   
 .)٣(  رجل سل سيفه الزبري بن العوام، مسع نفخة نفخها الشيطان أخذ رسول اهللا 

يف الكربى بسنده عن حيىي بن عبد اهللا بن بكري، ثنا الليث بن سعد، حدثين أبو األسود، عن عروة حنوه                    والبيهقي  
 .)٥(وذكر ه احلافظ يف اإلصابة مسنداً إىل الزبري بن بكار . )٤(

 :     احلكم على احلديث
 .مرسل ،إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحني

 
  

 
 
 

                                                           
 ) .٥/٢٩٠،١١/٢٤١(  املصنف )١(
 ) .١٢٦٦: (  فضائل الصحابة، رقم )٢(
 )١/٨٩(  حلية األولياء )٣(
 )٦/٣٦٧(  السنن الكربى )٤(
 )٢/٥٥٥(  اإلصابة يف متييز الصحابة )٥(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٧٦ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 عن هشام بن عروة ، عن عروة، أن رسول اهللا  حدثنا عبد الرحيم ، -١٢٢١٦-) ١٧٣(
، فركب الزبري فجاء خبربهم، مث دعا ))من يذهب فيأتيين خبرب بين قريظة : (( قال يوم اخلندق
 : ومجع للزبري أبويه، فقال: نعم قال: فقال الزبري)) من يأتين خبربهم: ((فقال ثالث مرات

 )).، وحواري الزبري وابن عميتحواريلكل نيب : ((وقال للزبري)) فداك أيب وأمي (( 
  )).وابن عميت : (( قوله  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً، وهم ثقاب

 :     التخريج 
 :  قالأخرجه ابن سعد يف طبقاته عن أنس بن عياض الليثي، عن هشام، عن أبيه، أن النيب 

  .)١()) عميت نيب حواري وحواري الزبري ابن  لكل(( 
 .)٢(وأخرجه أمحد يف فضائل الصحابة عن وكيع وحيىي عن هشام عن أبيه، مثل املصنف

وأخرج جمموع احلديث دون الزيادة الشيخان عن عبد اهللا بن الزبري ، وجابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم أمجعني                    
)٣(.  

 :     احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله رجال الصحيحني

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 )٣/١٠٥(  الطبقات الكربى )١(
 ) .١٢٦٣: (  فضائل الصحابة، رقم )٢(
، )٣٧١٩،٣٧٢٠( ، باب مناقب الزبري بن العوام رضي اهللا عنه، رقم   بخاري يف فضائل أصحاب النيب  أخرجه ال)٣(

 ) .٢٤١٦، ١٤١٥: (ومسلم يف فضائل الصحابة، رقم 



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٧٧ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 يوم بدر غـري     مل يكن مع رسول اهللا      : حدثنا أبو أسامة عن هشام قال     -١٢٢٢٠-) ١٧٤(
 .فرسني، أحدمها عليه الزبري

 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة
 :     رجال السند

 .تقدمت ترمجتها ، ومها ثقتان
 :     التخريج 

 .مل أجد له خترجياً ذا الوجه
حدثنا أبو يزيد القراطيسي، ثنا أسد بن موسى، ثنا جامع أبو سلمة، عن إمساعيل              : ري قال وأخرج الطرباين يف الكب   

 فارسان ، الزبري بن العوام على فرس على امليمنة ،           كان يوم بدر مع رسول اهللا       : بن أيب خالد، عن البهي، قال     
 .)١(واملقداد بن األسود على فرس على امليسرة 

 .)٢(وهو  مرسلرواه الطرباين،  :قال اهليثمي
  إال   مل تقاتل املالئكة مع الـنيب       : وأخرج الطرباين يف الكبري ، واألوسط، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال            

يوم بدر، وكانت سوى ذلك إمدادا ،ومل يكن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم من اخليـل إال الفرسـان،أحدمها                    
 .)٣(للمقداد بن األسود، واآلخر أليب مرثد الغنوي 

 .)٤(عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف:رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، وفيه : رمحه اهللا تعاىل قال اهليثمي
 :     احلكم على احلديث

 .مرسل، ورجاله رجال الصحيحني، ويتقوى مبرسل البهي ، فهو حسن لغريه 
 
 

      

                                                           
 ) ١/٢٣١: (  املعجم الكبري، رقم )١(
 )٦/١١٠(  جممع الزوائد )٢(١
 )٩١٢٥: (، املعجم األوسط ،رقم )١١٣٦٦: (  املعجم الكبري، رقم )٣(
 )٦/١١٠(  جممع الزوائد )٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٧٨ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما جاء يف احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما
كان احلسن واحلسني   :ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر ،قال           حد-١٢٢٢٣-) ١٧٥(

-دعومها  (( :   وهو يصلي، فجعل الناس ينحوما، فقال النيب         يِثبان على ظهر رسول اهللا      
 )) . من أحبين فليحب هذين -بأيب مها وأمي
 .كله زائد على الكتب الستة:نوع  الزيادة

 :     رجال السند 
  تقدمت ترامجهم
 :     التخريج

أخرجه الطرباين يف الكبري عن حممد بن عبد اهللا احلضرمي، ثنا عبد الرمحن بن صاحل األرذي، ثنا أبو بكـر بـن                      
  . )١(عياش ، عن عاصم، عن زر عن عبد اهللا مثله

نـا  حدثنا يوسف بن موسى ث    :والبزار يف مسنده قال     . )٢(والبيهقي يف الكربى بسنده عن أيب بكر بن عياش حنوه         
اللهم إين أحبهما فأحبهما ،ومن أحبهما فقد       : (( أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا ، بلفظ              

 .)٣()) أحبين 
أخربنا أمحد بن احلسن بن عبد الرمحن بن صاحل األزدي، حدثنا أبو بكر بن عياش،               : وابن حبان يف صحيحيه قال    

 .)٤(عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا ، مثله 
حدثنا يوسف بن موسى، ثنا علي بن موسى، ثنا علي بن صاحل، عن عاصم ، عن                : خرجه البزار يف مسنده قال    وأ

وحدثناه أمحد بن عثمان بن حكيم، ثنا عبد اهللا بن موسى، ثنا علـي بـن عاصـم                  : قال  ) ح(زر عن عبد اهللا     
 .عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا ، به] هكذا[

 .)٥(ا اللفظ إال علي عن عاصم  ال نعلم رواه ذ:قال البزار
  .)٦(وأخرجه النسائي يف الكربى من طريق علي بن صاحل ، عن عاصم ، حنوه 

 

                                                           
 ))٢٦٤٤: ((  املعجم الكبري ، رقم )١(
 )٢/٢٦٣(  السنن الكربى )٢(
  )٢٦٢٦: رقم ٣/٢٢٣(  كشف األستار )٣(
  )٦٩٧٠: (  اإلحسان رقم)٤(
 ) .٢٦٢٤: رقم  ٣/٢٢٦(  كشف األستار )٥(
 ).٨١٧: رقم ٥/٤٨(  السنن الكربى )٦(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٧٩ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

……………………………………………………………………… 
وأبو يعلى يف مسنده، عن املصنف وأيب خيثمة، حدثنا عبيد اهللا بن موسى، حدثنا علي بن صاحل، عن عاصم عن                    

 .)١(زر، عن عبد اهللا ، حنوه 
 .)٢(والطرباين باختصار، ورجال أيب يعلى ثقات ويف بعضهم خالف … رواه أبو يعلى والبزار:اهليثميقال 

هو ابن أيب النجود، وهو حسن احلديث وحديثه        : إسناده حسن ، عاصم     :  العالمة شعيب أرناؤوط   وقال الشيخ 
 .)٣(يف الصحيحني مقرون، واحتج به أصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخني

 :     احلكم على احلديث
 .مرسل عند املصنف وغريه ،وإسناده حسن ،وجاء متصالً عند البزار وغريه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  )٥٣٦٨، ٥٠١٧: (  مسند أبو يعلى ، رقم )١(
 )٩/٢٨٧(  جممع الزوائد )٢(
 )٦٩٧٠: (اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان رقم:   انظر حتقيقه )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٨٠ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب اجلحاف عن أيب حازم عـن أيب هريـرة                -١٢٢٢٤-) ١٧٦ (
 )) .حسناً وحسيناً -، يعين اللهم إين أحبهما :((  يعين النيب -قال: قال 
 .إنه زائد من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  : الزيادةنوع 

 :     رجال السند
 .وكيع وسفيان وأبو حازم تقدموا ، وهم أئمة ثقات

-وهو بفتح اجليم وتثقيل املهملة وآخره فاء ، وامسه داود بن أيب عوف سويد التميمي الربمجـي                  : أبو اجلَحاف 
وق شيعي رمبا أخطأ، من السادسة، أخرج له الترمذي والنسائي    مشهور بكنيته، وهو صد    -بضم املوحدة واجليم    

 .)١(وابن ماجه 
 :     التخريج

حدثنا علي بن املنذر ثنا ابن فضيل ثنا        :وأخرجه البزار يف مسنده قال      . )٢(أخرجه أمحد يف مسنده عن وكيع مثله      
 .)٣(سامل بن أيب حفصة عن أيب حازم مثله

 .)٤(ده حسن رواه البزار وإسنا : قال اهليثمي
 .  أخرج الترمذي من حديث أسامة بن زيد والرباء بن عازب، حنوهويشهد له ما
 .  )٥(حسن صحيح : حسن غريب، ويف حديث الرباء: يف حديث أسامة قال الترمذي

 .وصححه احلاكم وابن جبان 
 :     احلكم على احلديث

يب حفصة شيعي غايل ،إال أن احلديث بـشواهده         فيه أبو اجلحاف وهو شيعي وكذا متابعه عند البزار سامل بن أ           
 .يرتقي إىل درجة احلسن لغريه

 
 

 
 

                                                           
  ١٨٠٥: التقريب )١(
 )٢/٤٤٦( املسند )٢(
  )٢٦٢٦: ( كشف األستار ، رقم )٣(
 )٩/٢٨٧( جممع الزوائد )٤(
 )٣٧٨٢ ، ٣٧٦٩: ( كتاب املناقب ،باب مناقب احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما ، رقم )٥(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٨١ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

   قال رسول اهللا:  حدثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق، عن علي، قال-١٢٢٢٨-) ١٧٧ (

: ))  احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة. (( 
 . إنه زائد من حديث علي رضي اهللا عنه:نوع الزيادة 
 :ند      رجال الس

 .تقدمت ترمجتهما ،ومها ثقتان 
 :     التخريج

 .أخرجه الطرباين يف الكبري، من طريق أيب إسحاق ، عن احلارث األعور، عن علي رضي اهللا عنه ،مثله
 .)١( ، مثله  ومن طريق الشعيب، عن زيد بن يثيع، عن علي رضي اهللا عنه عن النيب

 .)٢(ا احلارث األعور ،وهو ضعيفرواه الطرباين بأسانيد، وفيه: قال اهليثمي 
جبيم ونون خفيفتني وآخره موحدة وامسه      -أبا جناب : احلارث األعور، لكن فيه     ) ٢٦٠٢( ليس يف األخري     :قلت

 .)٣(حيي بن أيب حية الكليب ،ضعفوه لكثرة تدليسه : 
 . أخرجه الترمذي من حديث أيب سعيد اخلدري وحذيفة ،رضي اهللا عنهماويشهد له ما

 .)٤(هذا حديث صحيح حسن :  يف حديث أيب سعيد رمذيقال الت
 :     احلكم على احلديث 

 فيه انقطاع، إذ بينت رواية الطرباين الواسطة بني أيب إسحاق وعلي، وهو احلارث األعور، وهو ضعيف،   وأبو                   
 رضـي اهللا    إسحاق مدلس، وقد عنعنه ، لكن تابع احلارثَ زيد بن يثيع ، ويشهد له حديث أيب سعيد وحذيفة                 

 .عنهما
 
 
 
 

 
 

                                                           
 ).٢٦٠٢ ،٢٦٠٠ ،٢٥٩٩: ((  املعجم الكبري، رقم )١(
 )٩/٢٩٢(  جممع الزوائد )٢(
  ٧٥٣٧:  انظر التقريب)٣(
  )٣٧٨١ ، ٣٧٦٨: (   كتاب املناقب ، باب مناقب احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما ،رقم )٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٨٢ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

يالعن  أن   ملا أراد رسول اهللا     : حدثنا جرير، عن مغرية، عن الشعيب، قال      _١٢٢٣٣_)١٧٨(
 . فاطمة متشي خلفه أهل جنران أخذ بيد احلسن واحلسني، وكانت

 .كله زائد على الكتب الستة ذا السياق  : نوع الزيادة
 :     رجال السند

 .سبقت ترامجهم، وهم ثقات 
 :    التخريج 

  أن يالعن أهل  جنران قبلوا اجلزية أن يعطوهـا،            ملا أراد رسول اهللا     : أخرجه املصنف مطوال ذا السند، قال     
لقد أتاين البشري لكة أهل جنران لو متادوا  على املالعنة،حىت الطري على الشجر أو                : ((  فقال رسول اهللا  

  أخذ بيد حسن وحسني، وكانت فاطمة متشي خلفـه             ل اهللا ، وملا عدا إليهم رسو    ))العصفور على الشجر  
)١(. 

نا مغرية  : وسعيد بن منصور يف سننه عن هشيم، قال       . )٢(وأخرجه ابن جرير يف تفسريه ذا الطريق، حنوه مطوال          
  .)٣(عن الشعيب، مثل ابن جرير 

 فقل تعالوا نـدع أبناءنـا       : زلت  ملا ن : وابن أيب حامت يف تفسريه بسنده عن شعبة عن مغرية عن الشعيب قال              
 .)٤( احلسن واحلسني، مث انطلق  أخذ رسول اهللا ، ]٦١: آل عمران [    وأبناءكم

 :وقد روي هذا احلديث موصوال 
فأخرج احلاكم يف مستدركه، وأبو نعيم يف الدالئل ، والواحدي يف أسباب النـزول ، من حديث جابر بن عبد                   

 مث خافا من ذلـك وأن        صة السيد والعاقب من وفد جنران، فأرادا أن يباهال مع النيب          اهللا رضي اهللا عنهما يف ق     
 .)٥(  أتى بعلي وفاطمة وابنيهما  النيب

 رمحه اهللا تعاىل بعد ما أورد حديث جابر رضي اهللا عنه وعزاه إىل ابن مردوية واحلاكم وأنه                  كثري قال احلافظ ابن  
وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن املعـرية          : قال،  ) هكذا   (صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه     : قال  

 .)٦(عن الشعيب مر سل ،وهذا أصح  

                                                           
 )١٤/٥٤٩(  املصنف )١(
 )٣/٢٩٩(  جامع البيان )٢(
 )٣/١٠٤٤(ن منصور   سنن سعيد ب)٣(
 )٢/٦٦٧(  تفسري ابن أيب حامت )٤(
 )١٠٠_٩٩: ص( ،أسباب النـزول، )٢٩٨_٢٩٧: ص(، دالئل النبوة  )٥٩٤_٢/٥٩٣(  املستدرك )٥(
  )٧١٨ - ٧١٧ / ٢(   تفسري القرآن العظيم )٦(
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……………………………………………………………… 
 طريق ابن مردوية وأيب نعيم، وطريق احلاكم ضعفاً ،-وذلك أن يف الطريقني: قلت

روى عن   : قال ابن أيب حامت   اخلصاف،    احلذاء  -ويقال بشري   -ففي طريق ابن مردويه وأيب نعيم بشر بن مهران          
  .)١(شريك بن عبد اهللا، مسع منه أيب أيام األنصاري، وترك حديثه، وأمرين أن ال أقرأ عليه حديثه  

 .)٢(روى عنه البصريون الغرائب : وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال
لسجستاين، وهو ضعيف، ذكـره ابـن       أمحد بن حممد بن األزهر،أبو العباس األزهري ا       : وأما طريق احلاكم ففيه   

كان ممن يتعاطى حفظ احلديث وجيري مع أهل الصنعة فيه، وال يكاد يذكر له بـاب   : حبان يف اروحني، وقال   
 .)٣(إال أغرب فيه عن الثقات، ويأيت فيه عن األثبات مبا ال يتابع عليه 
تعالوا ندع أبناءنا    فقل: هذه اآلية    وملا نزلت : وأخرج مسلم من حديث سعد بن وقاص رضي اهللا عنه أنه قال           

 .)٤()) اللهم هؤالء أهلي: (( علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال، دعا رسول اهللا    وأبناءكم
 :     احلكم على احلديث

 .مرسل، ورجاله رجال الصحيح، ويتقوى حبديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٢/٣٧٩(  اجلرح والتعديل )١(
 )٨/١٤٠(  الثقات )٢(
 )١٦٥-١/١٦٣(  كتاب اروحني )٣(
 )٣٢: (  كتاب الفضائل رقم)٤(
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مسيت إين  : ((  قال رسول اهللا    : عن األعمش عن سامل، قال    حدثنا وكيع   -١٢٢٣٤-)١٧٩(
 )) .ابين هذين باسم ابين هارون شرب وشبري 

 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 
 :     رجال السند

 .هو ابن أيب اجلعد: تقدمت ترامجهم مجيعاً، وهم ثقات، وسامل
 :     التخريج

حـدثنا  : ويف املسند عن حيىي بن آدم وحجاج املصيصي قاال        . وكيع مثله   أخرجه امحد يف فضائل الصحابة عن       
  ملا ولد احلسن مسيته حرباً، فجـاء رسـول اهللا         : إسرائيل،عن أيب إسحاق، عن هانئ بن هانئ عن علي،قال        

ـ      )بل هو حسن  : ((حرباً قال : قلت: ؟ قال   ))أروين ابين ، ما مسيتموه      : (( فقال اً ، فلما ولد احلسني مسيته حرب
؟ ))أروين ابين ،مـا مسيتمـوه       : ((   فقال  فلما ولد الثالث مسيته حرباً، فجاء النيب         )) بل هو حسني  ((: قال  

 )١())شرب وشبري ومشبر: مسيتهم بأمساء ولد هارون: ((، مث قال  ))بل هو حمسن: (( حرباً، قال :قلت 
،والطـرباين يف   )٤(ابـن حبـان يف صـحيحه        ،و)٣(والبزار يف مـسنده     .)٢(وأخرجه البخاري يف األدب املفرد      

 .من طرق عن إسرائيل،ذا اإلسناد. )٧(، والبيهقي يف الكربى )٦(،واحلاكم يف املستدرك)٥(الكبري
 )).جرب وجبري وجمرب (: (ويف رواية البزار.وصححه احلاكم ووافقه الذهيب

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١/٩٨،١١٨(، املسند)١٣٦٧(  فضائل الصحابة )١(
 )٨٢٣: (  األدب املفرد،رقم )٢(
 )٧٤٢: (  كشف األستار،رقم )٣(
 )٦٩٥٨: (  اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان،رقم )٤(
 )٢٧٧٣: (  املعجم الكبري،رقم )٥(
 )٣/١٦٥،١٨٠(  املستدرك على الصحيحني )٦(
 )٦/١٦٦(ن الكربى   السن)٧(
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……………………………………………………………………… 
طريق زكريـا بـن أيب زائـدة ويوسـف بـن إسـحاق بـن أيب إسـحاق                   وأخرجه الطرباين يف الكبري من      

 .)٢(واحلاكم من طريق يونس بن أيب إسحاق، ثالثتهم عن أيب إسحاق،به .)١(السبيعي
 .ومل يذكر يوسف بن إسحاق يف حديثه أوالد هارون

 .)٣(وأخرجه الطيالسي يف مسنده ، ومن طريقه البزار يف مسنده 
 عن شيخة حممد بن عبد اهللا احلضرمي، ثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان، ثنا حيـىي بـن                    وأخرجه الطرباين يف الكبري،   

كنت رجال أحـب    : قال علي رضي اهللا عنه    : عيسى الرملي التميمي، ثنا األعمش عن سامل بن أيب اجلعد، قال            
سني مهمت أن أمسيه     احلسن، فلما ولد احل    احلرب فلما ولد احلسن مهمت أن أُسميه حرباً، فسماه رسول اهللا              

وهذا .  )٤())مسيت ابين هذين باسم ابين هارون شرب وشبري        إين((  : حرباً، فسماه احلسني، وقال رسول اهللا       
 .إسناد حسن 

 :     احلكم على احلديث
 . مرسل من طريق املصنف وأمحد يف الفضائل، ورجاله ثقات، وجاء موصوال يف املسند وغريه، فهو حسن بطرقه

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 )٢٧٧٤،٢٧٧٦: (  املعجم الكبري،رقم )١(
 )٣/١٦٨(  املستدرك )٢(
 )٧٤٣(، كشف األستار،رقم  ) ١٢٩٩: (  مسند الطيالسي ، رقم)٣(
 )٢٧٧٧: (  املعجم الكبري، رقم )٤(
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 حدثنا عيسى بن يونس، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب الكثري، أن النيب -١٢٢٣٥-)١٨٠(

          أعقل إن الولد لفتنه ، لقد قمت إليه وما         : (( مسع بكاء احلسن ، أو احلسني، فقام فزعاً، فقال
. (( 

 .كله زائدة على الكتب الستة  : نوع الزيادة 
 :    رجال السند
 أيب إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل، كويف نزل الشام مرابطاً، ثقة مأمون، من الثامنة،              هو ابن : عيسى بن يونس  

 .)١(إحدى وتسعني، أخرج له اجلماعة : مات سنة سبع ومثانني ومائة،وقيل
 .هو عبد الرمحن بن عمرو اإلمام الثقة، تقدم : واألوزاعي

بت لكنه يدلس ويرسل، من اخلامسة، مـات سـنة          هو الطائي والء، أبو نصر اليمامي، ثقة ث       : حيىي بن أيب كثري   
 .)٢(قبل ذلك، أخرج له اجلماعة  : اثنتني وثالثني ومائة، وقيل

 :     التخريج

 .)٣(   … مسع النيب: أخرج ابن املنذر عن حيىي بن أيب كثري رضي اهللا عنه قال : قال السيوطي يف الدر 

   كان رسـول اهللا   : عبد اهللا بن بريدة عن أبيه أنه قال           اإلمام أمحد يف مسنده بسنده عن      ويشهد له ما أخرج   
 مـن املنـرب     خيطبنا، فجاء احلسن واحلسني، عليهما قميصان أمحران، ميشيان ويعثران، فنـزل رسـول اهللا              

إمنا أمـوالكم    عند أمحد وابن ماجه      –هكذا  –)) صدق اهللا ورسوله  : ((فحملهما فوضعهما بني يديه، مث قال     
نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران فلم أصرب حىت قطعت حـديثي     ((] ١٥: التغـابن   [ وأوالدكم فتنة   

هـذا   : قال الترمـذي  .    وأخرجه أصحاب السنن األربعة كلهم من طريق احلسني بن واقد           . )٤()) ورفعتهما
 .)٥(حديث حسن غريب، إمنا نعرفه من حديث احلسني بن الواقد 

 :      احلكم على احلديث

                                                           
 ٥٣٤١: التقريب) ١(
 ٧٦٣٢: املصدر السابق)٢(
  ) .٢٢٨ / ٦(  الدر املنثور  )٣(
 )٥/٣٥٤(املسند )٤(
والترمذي يف املناقب ، باب مناقب ) ١١٠: ( أخرجه أبو داود يف الصالة، باب اإلمام يقطع اخلطبة لألمر حيدث رقم)٥(

والنسائي يف اجلمعة ، ويف العيدين ، باب نزول اإلمام عن املنرب قبل فراغه من اخلطبة ).٣٧٧٤:(احلسن واحلسني ،رقم 
 )٣٦٠٠: (لبس األمحر للرجال، رقم وابن ماجه يف اللباس، باب ) ١٥٨٦ ، ١٤١٤(
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 .ل، ورجاله رجال الصحيحني، ويتقوى حبديث بريدة رصي اهللا عنهمرس
حدثنا غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن احلارث عـن               -١٢٢٣٦- )١٨١(

: فقـال  بينما احلسن بن علي خيطب، إذ قام رجل من األزد آدم طـوال،            : زهري بن األقمر قال   
        )) . فليبلغ الشاهد الغائبمن أحبين فليحبه،: (( واضعه يف حقوية، يقول رأيت رسول اهللا 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند

 .تقدموا، وهم ثـقات : غندر وشعبة وعمرو بن مرة 
الكويف ، املعروف باملكتب، ثقة، من      –بنون وجيم   –النجراين  –بضم الزاي   -هو الزبيدي : عبد اهللا بن احلارث     

 .)١(ة، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له الباقون الثالث
الكويف،مقبول، من الثالثة، أخرج له البخاري يف خلـق أفعـال           -بالتصغري  -أبو كثري الزبيدي    : زهري بن األقمر  

 .)٢(العباد، وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي 
 )٣(يدي، وثقة العجلي والنسائيما حدث عنه سوى عبد اهللا بن احلارث الزب: قال الذهيب
 :     التخريج

 .)٤(  ما حدثتكم ولوال عزمة رسول اهللا : وزاد يف آخره.أخرجه أمحد يف مسنده عن غندر،به
حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، نا أبو الوليد وسليمان، قـاال نـا    : وأخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائد الفضائل، قال        

 . )٥(شعبه، به 
  ما حدث بـه  ولوال كرامة رسول اهللا :  املستدرك بسنده عن عفان بن مسلم عن شعبة به، وزاد  واحلاكم يف 

  .)٦(أبداً 
  .)٧(من مل أعرفه : رواه أمحد، وفيه : قال اهليثمي

 

                                                           
   ٣٢٦٨:    التقريب  )١(
 ٨٣٢٣:  املصدر السابق )٢(
 .أبو كبري، بالباء املوحدة :، وفيه )٥٦٥ / ٤(   امليزان  )٣(
 )٥/٣٦٦(  املسند )٤(
 )١٣٨٧: (  فضائل الصحابة، رقم)٥(
 )٣/١٧٣/١٧٤(  املستدرك )٦(
 )٩/٢٨٠(  جممع الزوائد )٧(
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……………………………………………………………… 
 .)١(وصححه العالمة وصي اهللا يف حتقيقه كتاب الفضائل 

 :     احلكم على احلديث 

 . بالشواهد اليت يف الباب هحسن لغري
 :       الغريب 

 .)٢(األصل يف احلقو موضع اإلزار  : احلقو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  )٧٨٠ / ٢( لفضائل    كتاب ا)١(
 )حقو : (   النهاية ، مادة )٢(
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أخربنا معاوية بن أيب املزرد املديين، عن أبيـه         : حدثنا جعفر بن عون، قال      -١٢٢٤١-)١٨٢(
وهـو،  وهو آخذ بيد حسن  أو حـسني   بصر عيناي ومسع أذناي النيب : عن أيب هريرة، قال  

 صدره مث يرفعه فيضعه على  فيضع الغالم قدمه على قدم النيب: ، قال))ترق عني بقة : (( يقول
 )).  اللهم إين أحبه فأحبه :(( مث يقبله مث يقول: ، قال))افتح فاك : (( مث يقول

 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 
 :     رجال السند
 .ومي صدوق، تقدمهو ابن جعفر املخز: جعفر بن عون

هو ابن عبد الرمحن بن يسار موىل بن هاشم، املدين، ليس به بأس، من الـسادسة                : معاوية بن أيب مزرد املديين    
 .)١(بضم امليم وفتح الزاي وتثقيل الراء املكسورة : ومزرد . أخرج له الشيخان والنسائي

  .)٢(خرج له البخاري يف األدب املفرد هو عبد الرمحن بن يسار أبو مزرد، مقبول، من الثالثة، أ: أبوه 
 :     التخريج 

حدثنا حامت، عن معاوية بن أيب مزرد، عن        : حدثنا حممد بن عبيد اهللا قال     : أخرجه البخاري يف األدب املفرد قال     
 ابـن   حدثنا: ، وقال   ))ارقة  : ((، وإمنا قال  ))ترق عني بقة    : (( مسعت أبا هريرة يقول حنوه، ومل يقل      : أبيه قال 

 .)٣(حدثنا وكيع ، عن معاوية ابن أيب مزرد عن أبيه، خمتصراً : سالم قال 
حدثنا اهليثم بن خلف الدوري، نا احلسن بن محاد الوراق، نا           : وأخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائد الفضائل قال        

وقد أخـذ بيـدي       رأيت النيب   : وكيع بن اجلراح، عن معاوية بن أيب مزرد، عن أبيه ، عن أيب هريرة قال                
ترق عني بقة، تـرق     : ((  وقد وضع قدم احلسني على ظهر قدميه وهو يقول           - من غري شك   -احلسني بن علي    

 .)٤()) عني بقة 
 
 
 
 

                                                           
 ٦٧٧٠:  التقريب)١(
 ٨٣٦٣:  املصدر السابق  )٢(
 )٢٤٩،٢٧٠: (  األدب املفرد، رقم )٣(
 )١٤٠٥: (  فضائل الصحابة، رقم )٤(
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……………………………………………………………… 
أخربنا أبو حيىي الساجي، ثنا حممد بن بشار، قنا جعفر بن عـون، حنـو               : وابن السين يف عمل اليوم والليلة قال      

حدثنا عبدان حممداملروزي ثنا قتيبة بن سعيد، ثنـا حـامت بـن             : قال: والطرباين يف الكبري  . )١( املصنف   حديث
 .)٢()) حزقة حزقة ارق عني بقة((: إمساعيل، عن معاوية مثله إال أنه قال 

ه فأحبه  حزقة حزقة ترق عني بقة، اللهم إين أحب       : ((وفيه  . واحلاكم يف معرفة علوم احلديث بسنده إىل معاوية         
 .)٣(من غري شك  -يأخذ بيد احلسني بن علي :وقال  )).وأحب من حيبه

 . )٤(والرامهرمزي يف أمثال احلديث  
 .)٥( رواه الطرباين، وفيه أبو مزرد، ومل أجد من وثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح :قال اهليثمي

 :     احلكم على احلديث
 .وباقي رجاله ثقات. م م العهديف إسناده أبو مزرد، مقبول، وهو ممن تقاد

 :     الغريب
املقـارب  : إن احلزقـة  : سألت األدباء عن معىن هذا احلديث فقالوا يل       :  أبو عبد اهللا رمحه اهللا تعاىل      قال احلاكم 

أشار إىل البقة اليت تطري وال شئ أصغر من عينها لـصغرها،            )): وعني بقة   ((اخلطى والقصري الذي يقرب خطاه،    
.   )٦(واهللا أعلم   )) يا قرة عني بقة ترق    : (( أراد بالبقة فاطمة، فقال للحسني       بعض األدباء أن النيب    وأخربين:قال

 . )٧(مبعىن اصعد ): ترق: (وأما قوله 
 
 
 
 

                                                           
 )٤٢١: (عمل اليوم والليلة ،رقم  )١(
 )٢٦٥٣: (املعجم الكبري،رقم   )٢(
 )٨٩: ص(بية يف املتون، نوع معرفة األلفاظ الغر  )٣(
 )١٣٢: (أمثال احلديث ،ص )٤(
 )٩/١٧٦(جممع الزوائد   )٥(
 )٩٠: ص (  معرفة علوم احلديث، )٦(
 )رق: (النهاية،مادة  )٧(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٩١ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

اصـطرع احلـسن    :حدثنا مطلب بن زياد عن جابر عن أيب جعفر قـال            -١٢٢٤٢-)١٨٣(
 ولكن  ال،: كأنه أحب إليك، قال   : هو حسني، فقالت فاطمة    : (( واحلسني، فقال رسول اهللا     

 )) .هو حسني : جربيل يقول
 . كله زائد على الكتب الستة:نوع الزيادة

 :     رجال السند
 .هو أبو زهري الثقفي الكويف صدوق رمبا وهم تقدم : مطلب بن زياد 

ت سـنة سـبع     هو ابن يزيد بن احلارث اجلعفى أبو عبد اهللا الكويف ضعيف رافضي، من اخلامسة، مـا               : جابر  
 .)١(وعشرين ومائة وقيل سنة اثنتني وثالثني،أخرج له أصحاب السنن إال النسائي

 .هو حممد بن علي بن احلسني الباقر ثقة، تقدم : أبو جعفر
 :     التخريج 

 . مل أجد أحداً أخرجه 
 :     احلكم على احلديث

 .مرسل ضعيف ، ألن فيه جابراً اجلعفى 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 ٨٧٨:    التقريب )١(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٩٢ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 مـر رسـول اهللا      :  حدثنا مطلب بن زياد، عن جابر، عن أيب جعفر، قال          ١٢٢٤٢-)١٨٤(
نعمـت  ! يا رسـول اهللا   : باحلسن واحلسني وهو حاملهما على جملس من جمالس األنصار، فقالوا         

 )) .ونعم الراكبان : (( املطية قال
 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة

 :     رجال السند
 .سبقت ترامجهم

 :خريج     الت
 .مل أجد له خترجياً ذا الوجه

ضل ! يا رسول اهللا: فجاءت أم أمين فقالت  كنا حول النيب: وأخرج الطرباين يف الكبري، بسنده عن سلمان قال   
، ))قوموا فاطلبوا بين    : ((   ارتفاع النهار،فقال رسول اهللا   : وذلك رأد النهار، يقول   : احلسن واحلسني، قال    

 فلم يزل حىت أتى سفح جبل، وإذا احلسن واحلـسني             جتاه وجهه، وأخذت حنو النيب       وأخذ كل واحد  : قال  
رضي اهللا عنهما ملتزق كل واحد منهما صاحبه، وإذا شجاع قائم على ذنبه خيرج من فيه شبه النار،فأسرع إليه                   

بينـهما ومـسح     مث انساب فدخل بعض األحجرة،مث أتامها فأفرق           فالتفت خماطبا لرسول اهللا      رسول اهللا   
،مث محل أحدمها على عاتقه األمين واآلخر على عاتقه         ))بأيب وأمي أنتما ما أكرمكما على اهللا        (( : وجههما وقال 
ونعم الراكبان مها وأبومها خري منـهما         ((طوبا كما، نعم املطية مطيتكما، فقال رسول اهللا         : األيسر، فقلت 

(()١(. 
 .)٢(أمحد بن رشد اهلاليل، وهو ضعيف : الطرباين، وفيهرواه :  رمحه اهللا تعاىلقال اهليثمي

 :     احلكم على احلديث
 .مرسل، وإسناده ضعيف، فيه جابر اجلعفى

 
 
 
 
 

                                                           
 )٦٧٧: (  املعجم الكبري، رقم )١(
 )٩/٢٩٢(  جممع الزوائد )٢(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٩٣ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما ذكر يف جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه
: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن عامر، قال-١٢٢٤٥-)١٨٥(

: فأيت م، فقال : إىل امرأة جعفر، أن ابعثي إيل بين جعفر، قال أرسل أخربت أن النيب 
 اللهم إن جعفراً قد قدم إليك، إىل أحسن الثواب، فأخلفه يف ذريته خبري ما خلفت عبداً من((

 )) .عبادك الصاحلني 
 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 

 .     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم وهم ثقات 

 :لتخريج     ا
حدثنا إمساعيل بن أيب خالـد،      : أخربنا عبد اهللا بن منري وحممد بن عبيد، قاال          : أخرجه ابن سعد يف طبقاته ، قال      

 .)١(مثله 
إن جعفراً قد قدم إليك، أحسن      : (( إال أنه قال  . إمساعيل، مثله   : ثنا يزيد،قال : وأمحد يف فضائل الصحابة، قال    

 .)٣(ئل والبيهقي يف الدال. )٢() )الثواب 
 :     احلكم على احلديث

 .مرسل، رجاله رجال الصحيح
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 )٤/٤٠(  الطبقات الكربى )١(
 )١٦٩٠: (، رقم   فضائل الصحابة)٢(
 )٤/٧١(  دالئل النبوة )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٩٤ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثنا عبد الرحيم بـن سـليمان،عن إمساعيـل بـن أيب خالـد،عن أيب               -١٢٢٤٧-)١٨٦(
  قتل جعفر وزيد وعبد اهللا بن رواحة ذكـر         أخربنا أبو ميسرة أنه ملا أتى النيب        : إسحاق،قال  
 )) . اغفر جلعفر ولعبد اهللا بن رواحة اللهم-اً ثالث-اللهم اغفر لزيد: (( أمرهم، فقال 

 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال أبا ميسرة، وهم ثـقات
هو عمرو بن شرحبيل اهلمداين، أبو ميسرة الكويف، ثقة عابد خمضرم، مات سنة ثـالث وسـتني،                 : أبو ميسرة 

 .)١( ابن ماجة أخرج له اجلماعة إال
 :     التخريج 

: أخربنا أبو معاوية الضرير ويزيد بن هارون وحممد بن عبيد الطناقسي، قـالوا            : أخرجه ابن سعد يف طبقاته، قال     
 .)٢(أخربنا إمساعيل، حنوه 

 .)٣(أنا إمساعيل حنوه، ومل يذكر ثالثاً لزيد : ثنا يزيد، قال: وأمحد يف فضائل الصحابة، قال
 :على احلديث     احلكم 

 .مرسل، رجاله ثقات رجال الصحيحني
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 ٥٠٤٨: التقريب)١(
 )٣/٤٦( الطبقات الكربى )٢(
 )١٥٣١( فضائل الصحابة ،رقم )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٩٥ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

ثنا قطبة بن عبد العزيز، عن األعمش، عن عدي         : حدثنا حيىي بن آدم قال    -١٢٢٤٨-)١٨٧(
يف النوم، رأى جعفراً ملكـاً ذا جنـاحني    أُِريهم النيب: بن ثابت، عن سامل بن أيب اجلعد، قال
 .رير، وابن رواحة جالساً معهم كأم معرضون عنه  مضرجاً بالدماء، وزيداً مقابله على الس

 . كله زائد على الكتب الستة:نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

هو ابن سليمان الكويف، أبو زكريا، موىل بين أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة                 : حيىي بن آدم  
 .)١(ثالث ومائتني، أخرج له اجلماعة 

 األسدي الكويف، صدوق، من الثامنة،      -بكسر املهملة بعدها حتتانية خفيفة      -هو ابن سياه    : عزيز  قطبة بن عبد ال   
 .)٢(أخرج له اجلماعة إال البخاري 

هو األنصاري الكويف، ثقة رمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة ست عشرة ومائة، أخرج لـه                : عدي بن ثابت    
 .)٣(اجلماعة 

 :     التخريج
وابن رواحة جالساً معهم كأم معرضون عنه       :  يف الكبري،بسنده مثله،ومل يذكر اجلملة األخرية        أخرجه الطرباين 

 .)٤(مضرجان : وقال
 )٥(ورواه الطرباين مرسال بإسنادين، ورجاله أحدمها رجال الصحيح : قال اهليثمي

يسى بن املختار، عن حممد     أخربنا بكر بن عبد الرمحن قاضي الكويف، أخربنا ع        : وأخرجه ابن سعد يف طبقاته،قال    
بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أيب اليسر، عن أيب عامر فذكر قصة املؤتـة، وكيـف                       

 . وأخربه اخلرب دارت املعارك، وأنه قدم على النيب 

 
 
 
 

                                                           
 ٧٤٩٦: التقريب)١(
 ٥٥٥١: املصدر السابق)٢(
 ٤٥٣٩: املصدر السابق )٣(
 )١٤٦٨: ( املعجم الكبري،رقم)٤(
 )٩/٤٤٤( جممع الزوائد )٥(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٩٦ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

……………………………………………………………… 
رر متقابلني، ويف بعضهم إعراضا، كأنـه كـره         رأيتهم يف اجلنة إخواناً على س     : ((  يف آخره    وقال النيب     

 .)١())السيف، ورأيت جعفراً ملكاً ذا جناحني مضرجا بالدماء مصبوغ القوادم 
 .وفيه حممد بن عبد الرمحن بن ليلى صدوق سيء احلفظ جداً 

 .هو كعب بن عمرو السلمي الصحايب البدري -بفتحتني -:وأبو اليسر
 .شهورهو األشعري الصحايب امل:وأبو عامر

لقـد رأيتـه يف اجلنـة       : ((   قال  أنا إمساعيل، عن رجل أن النيب       :وأخرج أمحد يف الفضائل، قثنا يزيد، قال        
 .)٢(، يعىن جعفراً ))وجناحيه مضرجني بالدماء مصبوغ القوادم 

 :     احلكم على احلديث
 .مرسل رجاله رجال الصحيح

 :     الغريب
 .)٣(أي ملطخاً به : مضرجاً بالدماء 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
 )١٣٠-٢/١٢٩( الطبقات الكربى )١(
 )١٦٩١: ( فضائل الصحابة، رقم )٢(
 )ضرج: ( النهاية، مادة )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٩٧ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

يرمي، أخربنا إسرائيل،عن أيب إسحاق،عن هبرية بن       : حدثنا عبيد اهللا ،قال     -١٢٢٤٩ -)١٨٨(
 )) .أشبهت خلقي، وخلقي :(( جلعفر  قال رسول اهللا: وهانئ،عن علي، قال

إنه زائد من حديث علي رضي اهللا عنه، وهو جزء من حديث طويل، يف قصة ختاصم علي وجعفر                  : نوع الزيادة 
 . زيد على حضانة بنت محزة رضي اهللا عنهم أمجعنيو

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً

 :      التخريج 
أخرجه أمحد يف مسنده، عن حيي بن آدم ،وأسود بن عامر، وحجاج املصيصي كلهم عن إسرائيل، مطـوالً يف                   

 .)٢(وصحح إسناده العالمة أمحد شاكر. )١(القصة املذكورة 
 .)٤(وكذا ابن سعد يف طبقاته. )٣( من غري هذا الطريق مرسالً والفضائل

وأخرج أصل احلديث أبو داود يف كتاب الطالق ، يف قصة ختاصم علي وجعفر وزيد يف حضانة بنت محزة رضي   
 .)٥(اهللا عنهم أمجعني

 .أخرجه البخاري والترمذي من حديث الرباء بن عازب وعمران بن حصني، وتقدم ذلك ويشهد له ما 
 :     احلكم على احلديث

 .وهبرية وهانئ يتابع أحدمها اآلخر . صحيح لغريه بشواهده 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 )١١٥ ،١٠٨ ،١/٨٩(املسند - )١(
 )٩٣١، ٨٥٧، ٧٧٠: (شرح املسند ،رقم- )٢(
 )١٦٩٣ ،١٦٩٢: ( فضائل الصحابة، رقم )٣(
 )٤/٣٦( الطبقات الكربى )٤(
 )٢٢٧٨: ( باب من أحق بالولد ،رقم )٥(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٩٨ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

أن :  حدثنا ابن منري، عن حجاج، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عبـاس             -١٢٢٥٠-)١٨٩(
 )) .أشبهت خلقي وخلقي : ((  قال جلعفرالنيب 

 .ا  إنه زائد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهم:نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 . صدوق كثري اخلطأ والتدليس-وهو ابن أرطاة-تقدمت ترامجهم مجيعاً، وهم ثقات إال احلجاج
 :     التخريج

 : وأبو يعلى يف مسنده، عن املصنف مطوالً، بلفظ. )١(أخرجه أمحد يف مسنده، مثله مطوالً
 .)٢()) شبيه خلقي وخلقي (( 

 .احلجاج بن أرطاة، وهو مدلس : على، وفيهرواه أمحد وأبو ي:قال اهليثمي
 .)٣(وصححه العالمة أمحد شاكر

 :     احلكم على احلديث 
 .صحيح لغريه بشواهده اليت سبقت يف الباب

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
 )١/٢٣٠(  املسند )١(
 )٢٣٧٩: ( مسند أبو يعلى ،رقم  )٢(
 )٢٠٤٠: (  شرح املسند، رقم )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٢٩٩ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثنا عبد الرحيم، عن زكريا، عن عامر، أن جعفر بن أيب طالب قتل      -١٢٢٥٣ - ) ١٩٠(
خلفت عبداً  اللهم أخلف جعفراً يف أهله بأفضل ما         : ((يوم مؤتة بالبلقاء، فقال رسول اهللا       

 )) .من عبادك الصاحلني 
 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم، وهم ثقات

 :     التخريج
 .)١(أخرجه ابن سعد يف طبقاته عن حممد بن عبيد والفضل بن دكني عن زكريا عن عامر ، مثله 

 :احلكم على احلديث     
 )١٨٦: (مرسل ، ورجاله ثقات، وتقدم حنوه عند ح

 :      الغريب 
كورة من أعمال دمشق بني الشام ووادي القرى، قصبتها عمان، وفيها قـرى كـثرية               : قال احلموي : البلقاء  

 .)٢(ومزارع واسعة، وجبودة حنطتها يضرب املثل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٤/٣٩( الطبقات الكربى )١(
 )١/٤٨٩( معجم البلدان )٢(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٠٠ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

  رضي اهللا عنهفضل محزة بن عبد املطلب، أسد اهللا
أن محـزة كـان     : حدثنا أبو أسامة ، عن ابن عون، عن عمري بن إسحاق            -١٢٢٥٦-)١٩١(

  . أسد اهللا وأسد رسول اهللا أنا:   بسيفني، ويقوليقاتل بني يدي النيب 
 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 
 :رجال السند 
 .هو محاد بن أسامة، ثقة تقدم : أبو أسامة

هو عبد اهللا بن عون بن أرطبان، البصري، ثقة ثبت فاضل، من أقران أيوب يف العلم والعمل والسن،                  : ون  ابن ع 
 .)١(من السادسة، مات سنة مخسني ومائة على الصحيح، أخرج له اجلماعة 

. ال نعلم روى عنه غري ابـن عـون        : هو أبو حممد، موىل بن هاشم، قال أبو حامت والنسائي         : عمري بن إسحاق    
 .ثقة : ال يساوي شيئاً ، ومرة قال : ضطرب فيه قول حيي ؛ فمرة قال وا

مقبول، من الثالثة، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له           : ليس به بأس، وقال احلافظ      : وقال النسائي 
 .)٢(النسائي 

 :     التخريج
يـوم  :  عون عن عمري حنوه، وزاد     أخرج ابن سعد يف طبقاته عن أيب أسامة وإسحاق بن يوسف األزرق عن ابن             

 .)٣(أحد 
 .)٤(والطرباين يف الكبري، بسنده عن أيب أسامة مثله  

 .)٥(رواه الطرباين، ورجاله إىل قائله رجال الصحيح: قال اهليثمي
 :     احلكم على احلديث

 .مل يذكر الواسطة مرسل، ورجاله إىل قائله رجال الصحيح، وأما قائله فال بأس به ،إال أنه مل يدرك محزة، و

 
 
 

                                                           
 ٣٥١٩: التقريب )١(
 ٥١٧٩:التقريب ) ٣٧٠-٢٢/٣٦٩( ذيب الكمال )٢(
 )٣/١٢( الطبقات الكربى )٣(
 )٢٩٥٢: ( املعجم الكبري، رقم )٤(
 )٩/٤٣٤( جممع الزوائد )٥(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٠١ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

  ما ذكر يف العباس رضي اهللا عنه عم النيب 
  قال رسول اهللا  : حدثنا ابن عيينة، عن داود بن شابور، عن جماهد، قال         -١٢٢٦٠-)١٩٢(

 )).الرجل صنو أبيهاحفظوا يب يف العباس ، فإنه بقية آبائي، وإن عم : ((
 )).وإن عم الرجل صنو أبيه: ((كله زائد على الكتب الستة، إال قوله :نوع الزيادة

 :     رجال السند
 .هو سفيان بن عيينة، اإلمام العلم ، تقدم : ابن عيينة

إن اسم أبيه عبد الرمحن، وشابور جده، ثقة، من الـسادسة،           : هو أبو سليمان املكي، وقيل      : داود بن شابور    
 .)١( باملعجمة واملوحدة :وشابور. أخرج له البخاري يف األدب، وأخرج له الترمذي و النسائي

 .هو ابن جرب املخزومي، موىل ابن عباس، ثقة إمام يف التفسري، تقدم  : جماهد
 :     التخريج

حدثين سريج بن يونس من كتابه ، عن سفيان عن داود ابـن             : أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائد الفضائل، قال        
.  )٢()) عباس، فإنه بقية آبائي، وإن العم صـنو أبيـه          ال تؤذوين يف  : (( قال شابور عن جماهد، أن رسول اهللا       

 .)٣(وسريج ثقة عابد من العاشرة 
  : قال رسول اهللا : وأخرجه الطرباين يف الكبري، بسنده عن جماهد عن ابن عباس، قال

 .)٤())استوصوا بعمي العباس خرياً، فإنه بقية آبائي، وإمنا عم الرجل صنو أبيه (( 
رمبا أخطأ، وبقية   : عبد اهللا بن خراش ، وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال          : الطرباين، وفيه رواه  : قال اهليثمي 

 .)٥(رجاله وثقوا 
 
 
 

 

                                                           
 ١٧٨٨:  التقريب )١(
 )١٨١٨، ١٧٨١: (  فضائل الصحابة، رقم )٢(
 ٢٢١٩:  انظر التقريب )٣(
 )١١/١١٠٧: (  املعجم الكبري ، رقم )٤(
 )٩/٤٣٧(  جممع الزوائد )٥(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٠٢ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

…………………………………………………………………… 
حديث أيب هريرة، أخرجه )) وإن عم الرجل صنو أبيه  (( :   األخري من احلديث وهو قولهويشهد للمقطع

 .)١(طلب بن ربيعة أخرجه الترمذي مسلم، والترمذي،  وحديث عبد امل
 :     احلكم على احلديث 

 .مرسل، ورجاله ثقات، ويتقوى حبديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 
 :     الغريب

يريد أن أصل العباس وأصل أيب واحد، وهـو         .  املثل وأصله أن تطلع خنلتان من عرق واحد          :الصنو
 .)٢(صنوان : ومجعة .مثل أيب، أو مثلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، ٣٧٥٨(والترمذي يف املناقب، باب مناقب العباس بن عبد املطلب، رقم ) ٦٧٧-٦٧٦: ( كتاب الزكاة، رقم)١(

٣٧٦١( 
 )صنو(اية، مادة  النه) ٢(

 



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٠٣ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثنا ابن منري، عن سفيان، عن أبيه، عن أيب الضحى مسلم بن صـبيح،              -١٢٢٦١-)١٩٣(
 إنا لنرى وجوه قوم من وقائع أوقعتها فيهم، فقال رسول اهللا            ! يا رسول اهللا  : قال العباس : قال

 لن يصيبوا خرياً حىت حيبوكم هللا ولقرابيت ، ترجو سلهم شفاعيت ، وال يرجوها بنـو عبـد                 : (( 
 .؟))املطلب

 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 :وكذا أبو الضحى. وهو الثوري ، تقدما، ومها ثقتان:  وهو عبد اهللا، وسفيان :ابن منري
بعدها، أخرج له   : هو سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، من السادسة، مات سنة ستة وعشرين ومائة، وقيل             : أبوه  

 .)١(اجلماعة 
 :     التخريج

 .)٢(أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة عن وكيع عن سفيان، حنوه
حدثين إبراهيم بن حيي بن سلمة بن كهيل، قثنا أيب، عن           : وكذا عبد اهللا بن أمحد يف زوائد فضائل الصحابة، قال         

ن وقائع أوقعتـها    يا رسول اهللا ،إنا لنرى ضغائن يف وجوه قوم م         :قال العباس : أبيه سلمة عن أيب الضحى، قال       
ما كانوا ليؤمنوا حىت حيبوكم لقرابيت، أترجو سلهم شـفاعيت  : ((نعم، قال: ؟ قالوا))وقد فعلوها ((: م، قال 

 .)٣(؟ ))يوم القيامة وال يرجوها بنو عبد املطلب
وأخرجه اخلطيب البغدادي يف تارخيه من طريق أيب حذيفة عن سفيان عن أبيه عن أيب الضحى عن ابـن عبـاس     

ال  : ((إنك تركت فينا ضغائن منذ صنعت الذي صنعت، فقال الـنيب            :   فقال  جاء العباس إىل النيب     : قال
 شفاعيت، وال يرجو بنو     -حي من مراد  -حىت حيبوكم هللا ولقرابيت، أترجو سلهم     _اإلميان:أو قال   -يبلغوا اخلري 

 )).عبد املطلب شفاعيت
 .)٤(سله ومل يذكر فيه ابن عباسورواه أبو نعيم عن الثوري، فأر : قال اخلطيب

 
 

                                                           
 ٢٣٩٣:  التقريب )١(
 )١٧٩١: (  فضائل الصحابة، رقم )٢(
 .  املصدر السابق )٣(
 )٥/٣١٧(  تاريخ بغداد )٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٠٤ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

……………………………………………………………………… 
صدوق سيئ احلفظ ، وكـان      : أبو حذيفة ، موسى بن مسعود النهدي ، البصري ، قال احلافظ             : وفيه  : قلت  

 .)١(يصحف ، من صغار التاسعة ، وحديثه عند البخاري يف املتابعات
الثوري عن أبيه عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة، حنوه           وأخرجه اخلطيب من طريق إبراهيم بن هراسة عن         

 .)٢(ال أعلم ذكر فيه عائشة ومسروقاً عن الثوري غري ابن هراسة: قال اخلطيب .  
 )٣(هو إبراهيم بن هراسة الشيباين، أبو إسحاق، متروك احلديث، قاله البخاري وأبو حامت: وابن هراسة: قلت 

 :     احلكم على احلديث
 .ويقويه حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما. جاله رجال الصحيحمرسل، ر

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٧٠١٠:  التقريب )١(
 ٥/٣١٧(  تاريخ بغداد )٢(
 )٢/١٤٣(، واجلرح والتعديل )١/٣٣٣(  انظر التاريخ الكبري )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٠٥ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

أخربنا ثابـت، عـن أيب      : ثنا محاد بن سلمة، قال    : حدثنا عفان، قال    -١٢٢٦٣- ٢-)١٩٤(
 )) . هاهنا، فإنك صنو أيب هلم: ((   قال للعباسعثمان النهدي، أن رسول اهللا 

 .تةكله زائد على الكتب الس: نوع الزيادة 
 :     رجال السند

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً وهم ثقات
 :     التخريج 

 .)١(أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائد الفضائل عن عفان، مثله
 .)٢( )) هاهنا فإنك صنوي:((وابن سعد يف الطبقات عن عفان ،إال أنه قال 

 . املطلب بن ربيعة عند الترمذي تقدم من حديث أيب هريرة عند مسلم والترمذي، وحديث عبدويشهد له ما
 :     احلكم على احلديث

 .مرسل ، رجاله رجال الصحيح ، ويتقوى بالشاهد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١٧٥٢: ( فضائل الصحابة، رقم )١(
 )٤/٢٦(قات الكربى  الطب)٢(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٠٦ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ومعـه   انطلق الـنيب    :حدثنا عبد الرحيم، عن زكريا، عن عامر، قال         -١٢٢٦٤-)١٩٥(
 .))أي عم، إذا رأيت خطأً فمرين به :((  فقال النيب -وكان العباس ذا رأي-العباس

 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 
 :     رجال السند

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً، وهم ثقات
 :     التخريج 

 .مل أجد له خترجياً ذا النص
أنا النضر بن مشيل، قثنا زكريا عـن  :وأخرج عبد اهللا بن أمحد يف زوائد الفضائل ، قثنا حممد بن عبد العزيز، قال  

إىل السبعني من األنصار عند العقبة حتـت        -وكان العباس ذا رأي   -  ومعه العباس عمه     النيب   انطلق: عامر، قال 
 .)١(الشجرة 

 :     احلكم على احلديث
 .مرسل، ورجاله ثقات

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١٨١٦: (  فضائل الصحابة ،رقم )١(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٠٧ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما ذكر يف ابن عباس رضي اهللا عنهما
ار، عن  حدثين إمساعيل بن أيب خالد، عن شعيب بن يس        : حممد بن بشر، قال   -١٢٢٦٥-)١٩٦(

   ابن عباس، فأجلسه يف حجره ومسح على رأسه ودعـا لـه              دعا رسول اهللا  : عكرمة، قال 
 .بالعلم     
 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال شعيب بن يسار

عكرمة، وعنه إمساعيل   هو موىل ابن عباس، روى عن عمر بن خطاب وأيب موسى الشعري و             :شعيب بن يسار    
روى أربعة أحاديث، ال أعرفه إال برواية إمساعيل بـن          : ابن أيب خالد ومساور الوراق، سئل أبو زرعة عنه، فقال         

 .)٢(وذكره ابن حبان يف الثقات . )١(أيب خالد ومساور عنه 
 :     التخريج

 بن أيب خالد عن شعيب بن يـسار         حدثنا حممد بن عبيد حدثنا إمساعيل     :أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة، قال       
:  فانطلق مث جـاء، فقـال      ، اذهب فانظر من عند رسول هللا       :   فقال  أرسل العباس عبد اهللا إىل النيب       : قال

 فأخربه بالذي قال عبد اهللا، فدعاه وأجلـسه يف           رأيت عنده رجالً ما أدري كيف هو، فجا العباس إىل النيب            
 .)٣(محجره، مث مسح رأسه ودعا له بالعل

. )٤(وأخرجه ابن سعد يف الطبقات  عن حممد بن عبيد عن إمساعيل عن شعيب عن عكرمة مثل سـياق أمحـد                    
 .)٥(وذكره احلافظ يف اإلصابة عن ابن سعد ذا اإلسناد

 .)٦(وأخرجه يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ، يف القسم األخري منه
 :     احلكم على احلديث
 . شعيب بن يسار، فوثقه ابن حبانمرسل، رجاله ثقات إال 

 
                                                           

 )٤/٣٥٣(  اجلرح والتعديل )١(
 )٤/٣٥٥(  الثقات )٢(
 )١٨٣٦: (  فضائل الصحابة ، رقم )٣(
 .حممد بن صامل السلمي: ت) ١/١٢٥(  الطبقة اخلامسة من الصحابة )٤(
 )٤/١٣٤(  اإلصابة يف متييز الصحابة )٥(
 )  .٤/٤٩٤(  املعرفة والتاريخ )٦(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٠٨ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثنا عبد اهللا بن بكر، عن حامت بن أيب صغرية، عن عمرو بن دينـار أن                -١٢٢٧٠-)١٩٧(
 .    أن يزيدين علماً وفهماً رسول اهللا دعا يل:   قالكريبا أخربه عن ابن عباس عن النيب 

 .كله زائد على الكتب الستة ذا السياق: نوع الزيادة 
 :ل السند      رجا

هو ابن حبيب السهمي الباهلي، أبو وهب البصري، نزيل بغداد،ثقة، امتنع من القضاء، مـن               : عبد اهللا بن بكر   
 .)١(التاسعة مات يف احملرم سنة مثان ومائتني، أخرج له اجلماعة

ألمـه،  امسه مسلم، وهو جده     -بكسر الغني املعجمة  - هو أبو يونس البصري، وأبو صغرية      :حامت بن أيب صغرية     
 .)٢(زوج أمه،ثقة، من السادسة، أخرج له اجلماعة : وقيل

هو أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم،ثقة ثبت من الرابعة،مات سنة ست وعشرين ومائة،اخرج           : عمرو بن دينار    
 . )٣(له اجلماعة 
لثة، مات سنة مثـان  مويل ابن عباس،ثقة، من الثا: هو ابن أيب مسلم اهلامشي موالهم املدين، أبو رشيدين   : كريب

 .)٤(وتسعني، أخرج له اجلماعة
 :     التخريج

أتيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن آخـر              :أخرجه أمحد يف مسنده ذا السند أن ابن عباس  قال            
 على صالته خنست،فصلى رسول     الليل،فصليت خلفه،فأخذ بيدي فجرين فجعلين حذاءه،فلما أقبل رسو اهللا          

أو ينبغـي   ! يا رسول اهللا  : قلت؟  )) أجعلك حذائي فتخنس   –هكذا -ما شأين ((: انصرف قال يل   ، فلما    اهللا  
فأعجبته، فدعا اهللا يل أن يزيدين علما وفهما،        :ألحد أن يصلي حذاءك، وأنت رسول اهللا الذي أعطاك اهللا؟ قال            

الصالة، فقام فـصلى، مـا   ! يا رسول اهللا:  نام حىت مسعته ينفخ، مث أتاه بالل، فقال       مث رأيت رسول اهللا     : قال
 )٥(أعاد وضوءاً 

 
 

 

                                                           
 ٣٢٣٤:   التقريب )١(
 ٩٩٨:   املصدر السابق )٢(
 ٥٠٢٤:   املصدر السابق )٣(
 ٥٦٣٨:   املصدر السابق )٤(
 )١/٣٣٠(  املسند )٥(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٠٩ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ……………………………………………………………………… 
 .)١(رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح: قال اهليثمي 

 .)٢(وصححه العالمة أمحد شاكر
 .)٣(وأورد احلافظ يف اإلصابة،وعزاه إىل أمحد

 :     احلكم على احلديث
 .صحيح، رجاله رجال الصحيحني 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 )٩/٤٦٢(  جممع الزوائد)١(
 )٣٠٦١: (  شرح املسند،رقم)٢(
 )٤/١٤٣(  اإلصابة يف متييز الصحابة )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣١٠ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 دخل العباس على النيب     : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان،عن عامر، قال      -١٢٢٧١-)١٩٨(
زعـم ابـن    ! يا رسول اهللا  : لقد رأيت عنده رجال، فقال العباس     :فلم ير عنده أحداً،فقال له ابنه     

 :  قال-والذي أنزل عليك الكتاب-نعم: عمك أنه رأى عندك رجال، فقال عبد اهللا
 )) .ذاك جربيل (( 
 .كله زائد على الكتب الستة :  الزيادة نوع

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترمجهما، ومها ثقتان 

 :     التخريج 
  .)١(أخرجه ابن سعد عن عبد اهللا بن منري وعبيد اهللا بن موسى،عن زكريا،عن عامر،مثله 

قد رأيت عنده رجال    : باسوأخرجه أمحد يف املسند والفضائل قثنا حيىي بن سعد عن زكريا عن عامر، فقال ابن ع               
  .)٢(حنوه … 

كنت مع أيب عند    :أن عمار بن أيب عمار عن ابن عباس قال        :ويف فضائل الصحابة بأسانيده عن محاد بن سلمة قال        
 ،  فرجعنا إىل الـنيب     :إنه كان عنده رجل يناجيه قال     : وعنده رجل يناجيه،فكان كاملعرض عين؟فقلت     النيب  

كذا وكذا، فأخربين أنه كان عندك رجل يناجيك، فهل كان عندك أحد؟            :  لعبد اهللا  قلت! فقال أيب يا رسول اهللا    
)) فإنه جربيل هو الذي شغلين عنك     : ((نعم، قال   : قلت: ؟ قال ))رأيته يا عبد اهللا    وهل((:فقال رسول اهللا    

)٣(. 
  .)٤(وأخرجه الطيالسي يف مسنده عن محاد حنوه 
 .)٥(جاج بن املنهال ثنا محاد بن سلمة حنوهوأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن ح

  .)٦(رواه أمحد والطرباين بأسانيد ورجاهلما رجال الصحيح : قال اهليثمي
 :     احلكم على احلديث

 . منقطع عند املصنف وابن سعد، ولكن يتقوى بالطريق اآلخر فيصري حسناً لغريه  
                                                           

 )١/١٢٤( الصحابة   الطبقات الكربى،الطبقة اخلامسة من)١(
 )١٨٥٤: (، فضائل الصحابة،رقم )١٩٤،٣١٢-١/٢٩٣(  املسند )٢(
 )١٨٥٣: (  فضائل الصحابة،رقم )٣(
 )٣٥٣: (  مسند الطيالسي،ص)٤(
 )١٠/١٠٥٨٤،١٢/١٢٨٣٦:(  املعجم الكبري،رقم )٥(
 )٩/٤٥٠(  جممع الزوائد )٦(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣١١ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما ذكر يف عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
ثنا املسعودى ، عن عبد امللك بن عمري ، عن أيب املليح            : حدثنا وكيع قال    -١٢٢٧٦-)١٩٩(

األرض   إذا اغتسل ، ويوقظه إذا نام، وميشي معـه يف             كان عبد اهللا يستر النيب      : اهلذيل، قال   
 .وحشاً    

 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

  .  سبقت ترامجهم إال أبا املليح
هو عامر بن أسامة بن عمري بن حنيف بن ناجية، ثقة، من الثالثة، مات سنة مثـان وتـسعني                   : أبو املليح اهلذيل    

 .)١(بعد ذلك، أخرج له اجلماعة : مثان ومائة، وقيل : وقيل 
 :     التخريج 

 .)٢(أخرجه ابن سعد يف الطبقات، عن وكيع وعبيد اهللا بن موسى عن املسعودى مثله
 :حلكم على احلديث      ا

املسعودى حديثه عن األعمش وعبد امللك بن       : مرسل، فيه املسعودى عن عبد امللك بن عمري،قال حيي بن معني          
 .)٣(عمري مقلوبة 
 :     الغريب 

   يف األرض وحشاً، أي وحـده         أنه كان ميشي مع رسول اهللا       : ويف حديث عبد اهللا   : قال ابن األثري  :وحشاً  
 .)٤(ليس معه غريه 

 
 
 
 

 

                                                           
 ٨٣٩٠:  التقريب)١(
 )٣/١٥٣(  الطبقات الكربى )٢(
 )٥/٢٥١(رح والتعديل   اجل)٣(
 )وحش: (  النهاية، مادة)٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣١٢ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ثنا املسعودي، عن عباس العامري، عن عبد اهللا بن شداد         : حدثنا وكيع قال  -١٢٢٧٧-)٢٠٠(
 . نعليه وميشي أمامه  كان عبد اهللا يلبس النيب :الكناين قال
 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 

 :     رجال لسند 
 أبا عبد اهللا، يروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما           هو ابن علقمة موىل بين عامر بن لؤي يكين        : عباس العامري   

  .)١(وغريه 
   مل أجد له ترمجة:  عبد اهللا بن شداد الكناين 

 :    التخريج 
أخربنا املسعودي عن ابـن     : أخرج ابن سعد يف الطبقات عن الفضل بن دكني وعمرو بن اهليثم أيب قطن ، قاال               

اد ، أن عبد اهللا بن مسعود كان صاحب السواد والوساد والنعلني            العامري ، عن عبد اهللا بن شد      ) هكذا  ( عباس  
 .)٣(ساودت الرجل، ساررته : هو السر، يقال: والسواد . )٢(

كان عبد اهللا   : أخربنا املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن، قال       : وأخرج ابن  سعد عن الفضل بن دكني ، قال           
ا،حىت إذا أتى جملسه نزع نعليه ، فأدخلهما يف ذراعيه وأعطـاه              نعليه مث ميشي أمامه بالعص      يلبس رسول اهللا    

   أن يقوم ألبسه نعليه مث مشى بالعصا أمامه حىت يدخل احلجرة قبل رسول اهللا                 العصا،فإذا أراد رسول اهللا     
)٤(. 

عـة إال   هو ابن عبد اهللا بن مسعود املسعودي،ثقة عابد من الرابعة، أخرج لـه اجلما             : والقاسم بن عبد الرمحن     
  .)٥(مسلماً 

 :     احلكم على احلديث
 . مل أجد يف عباس العامري جرحاً وال تعديال، وعبد اهللا بن شداد الكناين مل أجد له ترمجة 

 

  
 

                                                           
  )٣١٩-٣١٨ / ٨(   انظر األنساب للسمعاين )١(
 )١٥٣ / ٣(   الطبقات الكربى )٢(
  )٩١ / ٧(  فتح الباري )٣(
 )٣/١٥٣(  الطبقات الكربى)٤(
 ٥٤٦٩:  التقريب)٥(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣١٣ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثين زائدة، عن عاصم بن أيب النجود ، عن زر، : حدثنا أبو أسامة، قال-١٢٢٧٩-)٢٠١(
 هلو : (( فقال رسول اهللا :  تلقيه ، قالجعل القوم يضحكون مما تصنع الريح بعبد اهللا: قال

 )) .أثقل عند اهللا يوم القيامة ميزانا من أحد 
 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعا، وفيهم عاصم بن أيب النجود، صدوق، والباقون ثقات

 :     التخريج 
حدثنا محاد عن عاصم عن زر      : صمد بن عبد الوارث وحسن بن موسى، قاال       أخرجه أمحد يف مسنده عن عبد ال      

 .)٣(وأبو يعلى بسنده عن محاد. )٢(وابن سعد يف طبقاته عن عفان. )١(بن حبيش عن ابن مسعود
والطرباين يف الكبري،بسنده عن احلجاج كلهم عن محاد عن .)٤(والبزار عن حممد بن املثىن عن احلجاج بن املنهال

أنه كان جيتين سواكاً من األراك،وكان دقيق الساقني، فجعلت الريح تكفؤه   : زر عن ابن مسعودعاصم عن
 : من دقة ساقيه، فقال! يا رسول اهللا: ؟ قالوا))ِمم تضحكون  : (( فضحك القوم منه، فقال رسول اهللا 

 .والباقون حنوهوهذا لفظ أمحد، .  )٥())هلما أثقل يف امليزان من أحد ! والذي نفسي بيده(( 
عاصم بن أيب النجود وهو     :وأمثل طرقها   : قال… رواه أمحد وأبو يعلى والبزار والطرباين من طرق         : قال اهليثمي 

 .)٦(حسن احلديث على ضعفه،وبقية رجال أمحد وأيب يعلى رجال الصحيح
 :     احلكم على احلديث 

 .مرسل عند املصنف وإسناده حسن،ومتصل عند غريه 
 
 
 
  

                                                           
 )١/٤٢١(  املسند )١(
 )٣/١٣٣(  الطبقات الكربى)٢(
 )٥٣١٠: (ى،رقم   مسند أيب يعل)٣(
  )٤٧٣ / ٩(  كشف األستار )٤(
 )٨٤٥٢: (  املعجم الكبري،رقم)٥(
 )٩/٤٧٣(  جممع الزوائد )٦(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣١٤ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 :حدثن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن القاسم بن عبد الرمحن، قـال            -١٢٢٨١-)٢٠٢(
 )). رضي هلا ابن أم عبدرضيت ألميت ما : ((قال رسول اهللا 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعا، وهم ثقات 
 :     التخريج

أبنا عمرو  : كتب إىل حممد بن محيد خيربين يف كتابه أن هارون بن املغرية حدثه،قال            :أخرجه البزار يف مسنده قال      
 : قال رسول اهللا    : ابن املعتمر عن القاسم بن بد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا قال            -يعين  -بن قيس عن منصور   

ال نعلم أسـند    : بزارقال ال )). رضيت ألميت ما رضي  هلا ابن أم عبد،وكرهت ألميت ما كره هلا ابن أم عبد               ((
 .)١(منصور عن القاسم عن أبيه عن عبد اهللا إال هذا، وروي عن منصور عن القاسم بن عبد الرمحن مرسل

 . وأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن زائدة عن منصور عن القاسم بن عبد الرمحن مثل املصنف
، عن منصور بن املعتمر ، عن القاسم بن عبد          ويف األوسط بسنده عن هارون بن املغرية ، عن عمرو بن أيب قيس              

وقال )) . رضيت ألميت ما رضي هلا ابن أم عبد         (( :   قال  الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب           
 .)٢(مل يرو هذا احلديث عن منصور إال عمرو بن أيب قيس:الطرباين

ثامنة، أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج لـه        هو الرازي األزرق، صدوق له أوهام، من ال       : وعمرو بن أيب قيس   
 .)٣(األربعة 

وأخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده عن حيىي بن يعلى احملاريب ثنا زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن عبـد                     
 )).رضيت ألميت ما رضي هلا ابن أم عبد ((: قال رسول اهللا :اهللا قال 

 
 
 
 

 
……………………………………………………………………… 

                                                           
 )٢٦٧٩: (  كشف األستار ، رقم )١(
 )٦٨٧٩: (، املعجم األوسط، رقم )٨٤٥٨: (  املعجم الكبري،رقم)٢(
 ٥١٠١:    التقريب  )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣١٥ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 .)١(هذا إسناد صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب: اكم قال احل
 .أن سفيان وإسرائيل روياه عن منصور عن القاسم مرسال: وذكر احلاكم هلذا احلديث علة، وهي

رواه البزار والطرباين يف األوسط باختصار الكراهة ،ورواه يف الكبري منقطع اإلسناد، ويف إسـناد               : قال اهليثمي   
 .)٢(بزار حممد بن محيد الرازي ، وهو ثقة وفيه خالف ، وبقية رجاله وثقوا ال

 .)٣(حافظ ضعيف، وكان ابن معني حسن الرأي فيه :قال احلافظ 
 :    احلكم على احلديث

 .مرسل صحيح اإلسناد ، وجاء متصال من طرق أخرى 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  )٣١٨-٣١٧ / ٣(   املستدرك  )١(
  )٤٧٥ / ٩( لزوائد   جممع ا)٢(
 ٥٨٣٤:   انظر التقريب  )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣١٦ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

: مسعت علياً يقول  : موسى، قالت حدثنا حممد بن فضيل، عن مغرية، عن أم         -١٢٢٨٢-)٢٠٣(
 ابن مسعود أن يصعد شجرة، فيأتيه بشئ منها، فنظر أصـحابه إىل محوشـة               أمر  رسول اهللا     

 من أحد   ما يضحككم؟ لرجل عبد اهللا يف امليزان أثقل       : ((  ساقيه، فضحكوا منها، فقال النيب      
.    (( 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :سند      رجال ال

 . تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات 
 :     التخريج 

. )١(أخرجه أمحد يف املسند ، وابن سعد، وأبو يعلى، والطرباين يف الكبري، كلهم من طريق حممد بن فضيل، مثلـه                   
 .)٢(وأبو نعيم يف احللية ، حنوه 

 .)٣(م موسى، وهي ثقة رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين، ورجاله رجال الصحيح، غري أ: قال اهليثمي 
 .وصححه العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل يف شرحه للمسند 

 )٢٠١: ( حديث ابن مسعود املتقدم برقم يشهد له
 :     احلكم على احلديث
 .صحيح لغريه بالشاهد

 :      الغريب
 )٤(أي دقتهما :  ساقيه محوشة

    

 
 
 
 

                                                           
 )٨٥١٦: (، املعجم الكبري،رقم )٥٣٩: (، مسند أيب يعلى، رقم)٣/١٥٥(، الطبقات الكربى )١/١٤(  املسند )١(
 )١/١٢٧(  حلية األولياء )٢(
 )٩/٤٧٣(  جممع الزوائد )٣(
 )محش: (  النهاية، مادة )٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣١٧ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما ذكر يف عمار بن ياسر رضي اهللا عنه
 قـال : حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمار، عن سامل، عن ابن مسعود قال           -١٢٢٩٦-)٢٠٤(

 )). إال اختار أرشدمها ابن مسية ما خير بني أمرين :((  رسول اهللا
 .أنه زائد من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه : نوع الزيادة

 :     رجال السند
 .تقدمت ترامجهم مجيعا،وهم ثقات

 :    التخريج
 .)١(أمحد يف مسنده عن وكيع حنوهأخرجه 

صحيح على شرط الشيخني، إن كان سامل مسع من عبد اهللا بن مسعود              :قالواحلاكم يف املستدرك بسنده، حنوه،      
 .)٢(ووافقه الذهيب.رضي اهللا عنه،ومل خيرجاه

مـا   ((  :قال رسول اهللا    : أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت           ويشهد له ما  
 .)٣())خري عمار بني أمرين إال اختار أرشدمها 

 :     احلكم على احلديث
سامل بن أيب اجلعد مل يلق ابن       : منقطع اإلسناد ، فإن ساملا مل يدرك ابن مسعود رضي اهللا عنه،قال علي بن املدين              

 .ولكنه يتقوى حبديث عائشة رضي اهللا عنه . )٤(مسعود ومل يلق عائشة 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
  )٣٨٩/ ١(  املسند )١(
  )٣٨٨ / ٣( ك  املستدر)٢(
وابن ماجه يف املقدمة، فضل عمار ابن ). ٣٧٩٩: ( أخرجه الترمذي يف املناقب، باب مناقب عمار رضي اهللا عنه رقم )٣(

 )١٤٨: (ياسر، رقم
 ) ٧٠:ص : ( املراسيل البن أيب حامت )٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣١٨ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

فقيل  أتى النيب   :قال  .)١(حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب قيس عن هزيل          -١٢٣٠٠-)٢٠٥(
 )) .ما مات عمار : ((  فمات،قال إن عماراً وقع على جبل: له 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند

يف،صـدوق رمبـا خـالف،من      الكو-مبثلثه مفتوحة وراء ساكنة   -هو األودي عبد الرمحن بن ثروان       : أبو قيس   
 .)٢(السادسة مات سنة عشرين ومائة،أخرج له اجلماعة إال مسلماً

 .هو ابن شرحبيل األودي الكويف، ثقة خمضرم، من الثانية، أخرج له اجلماعة إال مسلماً: هزيل 
 .)٣(بالتصغري : وهزيل

 :     التخريج
 .)٤(وقع عليه حائط: كيع مثله إال أما قاال أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة، وابن سعد يف الطبقات، عن و

 :     احلكم على احلديث
 .مرسل ، رجاله رجال الصحيح

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 . صحابة وكتب الرجال والتصحيح من فضائل ال-بالذال املعجمة-هذيل :  يف النسخ املطبوعة وطبقات ابن سعد)١(
 ٣٨٢٣:  التقريب )٢(
 ٧٢٨٣:  املصدر السابق )٣(
 )٣/٢٥٤(، الطبقات الكربى )١٥٩٧: (  فضائل الصحابة،رقم)٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣١٩ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

ثنا عمر بن أيب زائدة، عن وردان املؤذن، أنه مسع          :حدثنا حيي بن آدم، قال      -١٢٣٠١-)٢٠٦(
 علـى    وهو ممن حرم   ملئ عمار إمياناً إىل املشاش،     : ((قال رسول اهللا    :القاسم بن خميمرة يقول   

 ))    .النار 
 )).وهو ممن حرم على النار((:  املقطع الثاين من احلديث:نوع الزيادة

 :     رجال السند
 .وهو ابن سليمان الكويف ثقة ،تقدم : حيي بن آدم

هو اهلمداين الوادعي، الكويف،أخو زكريا، صدوق رمي بالقدر، الـسادسة، مـات بعـد              : عمر بن أيب زائدة     
 .)١(ني ومائة، أخرج له الشيخان والنسائياخلمس

. روي عن القاسم مب خميمرة، روي عنه عمر بن أيب زائـدة، مرسـل  : قال أبو حامت والبخاري : وردان املؤذن   
 .)٢(يروي عن الكوفيني: وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال

ة فاضل، من الثالثة، مات سنة مائة،       الكويف،نزل الشام،ثق -بالسكون  -هو أبو عروة اهلمداين   : القاسم بن خميمرة    
 .)٣(أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له الباقون

 :     التخريج
 .مل أجد له خترجيا ذا الوجه

، فأخرجه النسائي عن عمرو بن       ))ملئ عمار إميانا إىل املشاش    (( أما املقطع األول،قوله    : واحلديث مقطعان   
واحلـاكم يف   .  )٥(وابن ماجه يف سننه عن علي رضـي اهللا عنـه          . )٤( شرحبيل عن رجل من أصحاب النيب       

 .)٦(املستدرك، وصرح بأن الرجل املبهم هو عبد اهللا بن مسعود
 .)٧(وأخرجه البزار يف مسنده عن عائشة رضي اهللا عنها 

  .)٨(رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح : قال اهليثمي 

                                                           
 .٤٨٩٧:   التقريب )١(
 )٧/٥٦٤(، الثقات )٨/١٧٩(، التاريخ الكبري )٩/٣٦(  اجلرح والتعديل )٢(
 ٥٤٩٥:    التقريب )٣(
 )٥٠١٠: (ان، باب تفاضل أهل اإلميان،رقم  سنن النسائي ، كتاب اإلمي)٤(
 )١٤٧: (  املقدمة، باب فضل عمار بن ياسر ،رقم)٥(
 )٣/٣٩٢(  املستدرك )٦(
 )٣/٦٨٥(  كشف األستار )٧(
 )٩/٤٨٤(  جممع الزوائد )٨(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٢٠ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

…………………………………………………………………… 
فأخرجه البزار يف مسنده عن علي رضي اهللا عنه         )) وهو ممن حرم على النار       : ((ثاين، وهو قوله     ال أما املقطع 

ال نعلمـه    : ، قال البـزار   ))دم عمار وحلمه حرام على النار أن تطعمه         : ((  يقول مسعت رسول اهللا    :قال  
              ِهمذا اإلسناد، وال نعلم روى أبو إسحاق عن أوس شيئا، و فيه عطاء، مل يكن باحلـافظ،       يروى عن علي إال 

 .)١(وليس به بأس 
عطاء هذا هو ابن مسلم اخلفاف، أبو خملد الكويف، صدوق خيطئ كثريا، أخرج له الترمذي يف الشمائل،                  : قلت

 .)٢(وأخرج له النسائي وابن ماجه
 .)٣(رواه البزار،ورجاله ثقات، ويف بعضهم ضعف ال يضر : قال اهليثمي

 :ث      احلكم على احلدي
 .مرسل، وفيه انقطاع بني عمر بن أيب زائدة وبني وردان املؤذن

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٣/٦٨٤(  كشف األستار)١(
 .٤٥٩٩:  انظر التقريب)٢(
 )٩/٤٨٤(  جممع الزوائد )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٢١ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

أخربنا العوام بن حوشب، عن سـلمة بـن         : حدثنا يزيد بن هارون، قال    -١٢٣٠٢-)٢٠٧(
كان بيين وبني عمار كالم، فانطلق عمار يشكوين        : كهيل، عن علقمة، عن خالد بن الوليد، قال       

  وهو يشكوين، فجعلت ال أزيده إال غلظة ورسول اهللا           رسول اهللا    ، فأتيت    إىل رسول اهللا    
     فرفع رسول اهللا    : أال تسمعه؟ قال  ! يا رسول اهللا  :   ساكت، فبكى عمار، قال     ،إيلّ رأسـه 
 فخرجت، فما كـان   : ، قال ))من عادى عماراً عاداه اهللا، ومن أبغض عماراً أبغضه اهللا         : ((فقال

 .قيته فرضيفلشئ أبغض إيل من غضب عمار، 
 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 

 :     رجال السند
 .تقدمت ترمجة يزيد وسلمة بن كهيل ومها ثقتان

هو ابن يزيد الشيباين، أبو عيسى الواسطي، ثقة ثبت فاضل، من السادسة، مات سنة مثـان                : العوام بن حوشب  
 .)١(وأربعني ومائة، أخرج له اجلماعة 

بعد :  قيس بن عبد اهللا النخعي الكويف، ثقة ثبت عابد فقيه، من الثالثة، مات بعد الستني، وقيل                هو ابن : علقمة  
 .)٢(السبعني، أخرج له اجلماعة 

 :     التخريج
 أخرجه أمحد يف مسنده ، والنسائي يف الكربى، واحلاكم يف املستدرك، كلهم من طريق يزيد بن هارون، حنوه 

ن حوشب هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني، التفاقهما على العوام             حديث العوام ب   :قال احلاكم   
عن سلمة بن كهيل عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيـد،            : بن حوشب وعلقمة، على أن شعبة أحفظ منه إذ قال         

 .،  )٣(عن أبيه، عن األشتر، واإلسنادان صحيحان ، ووافقه الذهيب على تصحيح اإلسنادين 

 
 
 

 

                                                           
  ٥٢١١:  التقريب)١(
 .٤٦٨١: املصدر السابق )٢(
 )٣٩١-٣/٣٩٠(، املستدرك  )٨٢٦٨،٨٢٦٩:رقم)٥/٧٣(، السنن الكربى ،كتاب املناقب ) ٤/٨٩(  املسند )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٢٢ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

…………………………………………………………………………. 
ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سلمة ابن : وهذا الذي أشار إليه احلاكم أخرجه أمحد يف مسنده، قال : قلت 

كان بني عمار وبني : مسعت حممد بن عبد الرمحن حيدث عن عبد الرمحن بن يزيد، عن األشتر، قال : كهيل، قال
 .  )١(عوام بن حوشب خالد بن الوليد كالم ، فذكر حنو حديث ال

مسعت : أنا أبو داود عن شعبة عن سلمة قال : أخربنا حممد بن غيالن، قال: وأخرجه النسائي يف الكربى، قال
  : حممد بن عبد الرمحن بن يزيد حيدث عن أبيه، عن األشتر، عن خالد بن الوليد، قال  قال رسول اهللا 

 .)٢(خمتصرا )) .يسبه اهللا من يعاد عمارا يعاده اهللا، ومن يسب عمارا (( 
  .)٣(والطرباين يف الكبري، بسنده عن عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، إخل 

 :     احلكم على احلديث 
 .صحيح بطريقيه، وال معارضة بينهما، بل هو من باب تعدد طرق احلديث، واملعىن واحد 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٩٠ / ٤(   املسند )١(
 )٥/٧٤(  كتاب املناقب )٢(
  )٣٨٣١: (  املعجم الكبري، رقم)٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٢٣ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما ذكر يف أيب موسى رضي اهللا عنه
: قال   ا يزيد عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول اهللاحدثن-١٢٣٠٧-)٢٠٨(

فجعلوا : فقدم األشعريون، وفيهم أبو موسى، قال     : ، قال ))يقدم عليكم قوم، هم أرق أفئدة       (( 
   حممداً   وحزبه:غدا  نلقى  األحبة  :       يرجتزون ويقولون 

 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 
 :السند      رجال 

 .تقدمت ترامجهما ، ومها ثقتان 
 :     التخريج 

وابن سعد يف الطبقات،عن حممد بن عبد اهللا األنصاري         . )١(أخرجه أمحد يف الفضائل، عن حيىي، عن محيد، حنوه          
 .)٢(حدثنا محيد، حنوه : وعبد اهللا بن بكر بن حبيب السهمي، قاال 

: ((   يقول   يف الكبري، عن عقبة بن عامر اجلهين، أنه مسع النيب             أخرجه امحد يف مسنده، والطرباين     ويشهد له ما  
 .)٣()) أهل اليمن أرق قلوبا، وألني أفئدة، وأجنع طاعة 

 .)٤(رواه أمحد والطرباين، وإسناده حسن: قال اهليثمي 
 :     احلكم على احلديث

 . صحيح بشاهده، ألن محيدا مدلس، وقد عنعنه 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 )١٦٥٥: (  فضائل الصحابة، رقم )١(
 )٤/١٠٦(  الطبقات الكربى )٢(
 )١٧/٢٨٩(، املعجم الكبري )٤/١٥٤(  املسند )٣(
 )١٠/٣١(  جممع الزوائد )٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٢٤ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

قـال  : عن ابن عيينه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت         حدثت  -١٢٣٠٩-)٢٠٩(
 )). آل داود أويت األشعري مزماراً من مزامري : (( رسول اهللا 
 .إنه زائد من حديث عائشة رضي اهللا عنها: نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعا،وهو ثقات أئمة

 :     التخريج 
 .)١(، حنوه …صنف، عن معمر وابن عيينه عن الزهريأخرجه عبد الرزاق يف امل

: أخربنا سفيان بن عيينه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أو عمرة عن عائشة             : وابن سعد يف الطبقات، قال      
 . )٢()) لقد أويت هذا مزماراً من مزامري آل داود : ((  قراءة أيب موسى، قالمسع النيب 
ومسلم من حديث بريدة بن احلـصيب  . )٣(ن حديث أيب موسى رضي اهللا عنه     ما أخرجه الشيحان م    ويشهد له 

 .)٤(رضي اهللا عنه 
 :     احلكم على احلديث

فيه انقطاع بني املصنف وشيخه ابن عيينه إال أنه صح من طريق ابن سعد وعبد الرزاق وتقوى بالطرق والشواهد                   
 .فهو حسن لغريه  

 
 
 
 

 
 

                                                           
 )٢/٤٨٥(  املصنف )١(
 )٤/١٠٤(  الطبقات الكربى )٢(
، ومسلم يف صالة املسافرين، رقم )٥٠٤٨: (  البخاري يف فضائل القرآن ، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ، رقم)٣(

) :٢٣٦( 
 )٢٣٥: (م   يف صالة املسافرين، رق)٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٢٥ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

   قال رسول اهللا    : رون ، عن عروة،  عن عائشة، قالت       حدثنا يزيد بن ها   -١٢٣١٠-)٢١٠(
 )).لقد أويت أبو موسى مزمارا من مزامري آل داود: ((

 .إنه زائد من حديث عائشة : نوع الزيادة 
 :     رجال السند
 :تقدمت ترامجهم
 :     التخريج

 .مل أجد أحدا  أخرجه ذا الوجه
 :     احلكم على احلديث

 .يد وبني عروة، واحلديث تقدم خترجيه من الطرق األخرى فيتقوى افيه انقطاع بني يز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٢٦ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

  حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن مساك عن عياض األشعري أن الـنيب              -١٢٣١٢-)٢١١ (
 فسوف يأيت اهللا بقوم حيبـهم وحيبونـه       :يعين يف قوله تعاىل   ))هم قوم هذا    : (( قال أليب موسى  

 )).هم قوم هذا  : (( سول اهللا قال ر ]٥٤:املائدة [
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترمجة ابن إدريس وشعبه ومها ثقتان 

هو ابن حرب بن أوس بن خالد، الذهلي البكري، الكويف، أبو املغرية، صدوق، وروايته عـن عكرمـة                   : مساك
رمبا تلقن، من الرابعة، مات سنة ثالث وعشرين ومائـة، أخـرج لـه              خاصة مضطربة، وقد تغري بأخرة فكان       

 . البخاري تعليقا، وأخرج له الباقون 
 .)١(بكسر أوله وختفيف امليم  : ومساك

صحايب ، له حديث، وجزم أبو حامت بأن حديثه مرسل وبأنـه            : هو ابن عمرو، قال احلافظ      : عياض األشعري   
  .)٢(ه مسلم وابن ماجه تابعي، وأنه رأى أبا عبيدة، أخرج ل

 :     التخريج
  .)٣(أخرجه ابن سعد يف الطبقات، عن ابن إدريس وعفان عن شعبه 

 .)٤(وابن جرير يف تفسريه بأسانيده كلها عن شعبة عن مساك 
مسعت : وابن أيب حامت يف تفسريه، عن عمرو بن شبة، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا شعبة، عن مساك، قال                   

 .)٥( حيدث عن األشعري، فذكره حنوه عياضاً
: ثنا شعبة، عن مساك بن حرب، قـال       : واحلاكم يف املستدرك، بسنده عن وهب بن جرير وسعيد بن عامر، قاال           

هـم  ((    ،قال رسول اهللا فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه: ملا نزلت: مسعت عياضاً األشعري يقول
 .  بيده إىل أيب موسى األشعري  اهللا، وأومأ رسول ))قومك يا أبا موسى 

 )٦(ووافقه الذهيب . هذا حديث صحيح على شرط مسلم،ومل خيرجاه: قال احلاكم 

                                                           
  ٢٦٢٤:   التقريب )١(
 ٥٢٨٠: ، التقريب )٦/٤٠٧(  اجلرح والتعديل )٢(
 )٤/١٠٧(  الطبقات الكربى  )٣(
 )٤/٢٨٤(  جامع البيان ))٤(
 )٤/١١٦٠(  تفسري ابن حامت )٥(
  )٣١٣ / ٢(   املستدرك )٦(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٢٧ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

……………………………………………………………………… 
سألت أيب عن حديث رواه حممد بن مسلم عن أيب الوليد الطيالسي، عـن              : وأخرجه ابن أيب حامت يف العلل قال      

فسوف يـأيت اهللا    : ملا نزلت هذه اآلية   : شعري، عن أيب موسى األشعري، قال     شعبة، عن مساك عن عياض األ     
  .،أومأ رسول اهللا بقوم حيبهم وحيبونه 

، ليس فيـه     فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه     : ملا نزلت هذه اآلية     : عن شعبة عن مساك عن عياض،قال       
 :قـال .  ملا نزلت، وكذا حدثنا أبو الوليد مرسل         :وقد رواه عن شعبة مجاعة مرسل، قال      : قال. عن أيب موسى  

: قـال . ال، عن بنداراً كان حيدث به أيضاً عن أيب الوليد أيضاً كذا           : فترى غلط فيه حممد بن مسلم ؟ قال       : قلت
ورواه : قال أيب   : قال  . إنه غلط ترك أبا موسى من اإلسناد      : ويشبه أن يكون أبو الوليد كان يغلظ فيه، فلما قيل         

  .)١(ريس عن أبيه عن مساك عن عياض، عن أيب موسى ابن إد
 خالفاً، فمنهم من يروي بواسطة أيب موسى، ومنـهم مـن             من هنا نرى أن يف مساع عياض عن النيب        : أقول

يروي من غري واسطة، ورواية املصنف واحلاكم حتتمل السماع، وكذا حديث أخرجه ابن ماجه بـسنده عـن                  
 .  ما يل ال أراكم تقلسون كما كان يقلس عند النيب         :  عيدا باألنبار، فقال   شهد عياض األشعري  : الشعيب قال 

ورواية ابن أيب حـامت يف      . ، كما حتتمل أنه روى القصة بالواسطة      فهذه الرواية حتتمل أنه حضر العيد مع النيب         
 .تفسريه صرحت بالواسطة وهو أبو موسى، وكذا رواية عند ابن جرير 

 :     اخلالصة 
 ، فتارة يروي عنه مباشرة بلفظ حمتمل، وتارة يروي عنه عن أيب              تلف يف صحبته ويف مساعه عن النيب      عياض خم 
 .ومساك صدوق تغري حفظه بأخرة ، إال أن رواية شعبة عنه قبل االختالط، كما صرح به أئمة الشأن. موسى 

 :     احلكم على احلديث
 .ورجاله على شرط مسلم .  حجر رمحهما اهللا تعاىل مرسل يف قول أيب حامت، وموصول يف قول احلافظ ابن

 
 
 

 
 

                                                           
  )٥٧ / ٢(   العلل  )١(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٢٨ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما ذكر يف خالد بن الوليد رضي اهللا عنه
كان بني خالد بن الوليد وبني      : حدثنا ابن فضيل، عن نيار، عن قيس، قال       -١٢٣١٢-)٢١٢ (

 ما لكم ولسيف من سـيوف اهللا ،        : ((   حماورة، فقال رسول اهللا       رجل من أصحاب النيب     
 )). على الكفار سله اهللا

 .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 
 :     رجال السند

 .   هو ابن أيب حازم ، تقدما ، ومها ثقتان :  وقيس-  هو جممد-ابن فضيل
 مل أجد له ترمجة :نيار

 :     التخريج 
 .مل أقف على أحد أخرجه ذا السند
حـدثين  :  قـال  -وهو ابن زكريا بن أيب زائـد      -دثنا حيىي   حدثنا سريح ح  : وأخرجه أبو يعلى يف مسنده، قال       

ال تسبوا خالداً ، فإنه سيف من سيوف اهللا سله اهللا على            ((:  قال    أخربت أن النيب  : إمساعيل عن قيس قال     
 .)١()) الكفار 

إمساعيل بن أيب   حدثنا  :قال أخربنا يعلى وحممد ابنا عبيد وعبد اهللا بن منري قالوا          : وأخرج ابن سعد يف طبقاته ، قال      
إمنا خالد سيف من سـيوف اهللا صـبه اهللا علـى            (( :  قال رسول اهللا    : خالد عن قيس بن أيب حازم قال      

 .)٢()) الكفار
 .)٣(رواه أبو يعلى، ومل يسم الصحايب، ورجاله رجال الصحيح : قال اهليثمي

  أيب خالد عن الشعيب عن وأخرج عبد اهللا بن أمحد يف زوائد فضائل الصحابة ، بسنده عن إمساعيل ابن
يا خالـد مل تـؤذ    : ((   شكا عبد الرمحن بن عوف خالد بن الوليد ، فقال رسول اهللا  : عبد اهللا بن أيب أوىف    

 يقعون يفّ فـأرد علـيهم،              يا رسول اهللا    : ، فقال ))رجال من أهل بدر لو أنفقت مثل أحد ذهبا مل تدرك عمله             
 . )٤()) تؤذوا خالداً، فإنه سيف من سيوف اهللا صبه اهللا على الكفار ال  : ((فقال رسول اهللا 

  
 

                                                           
 )٧١٨٨: (  مسند أيب يعلى، رقم )١(
 )٧/٣٩٥(كربى   الطبقات ال)٢(
 )٩/٥٨١(  جممع الزوائد )٣(
 )١٣: (  فضائل الصحابة، رقم )٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٢٩ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

……………………………………………………………………… 
نعم العبـد   (( …  أخرجه الترمذي يف جامعه بسنده عن زيد بن أسلم عن أيب هريرة يف حديث                ويشهد له ما  

 )).خالد بن الوليد، سيف من سيوف اهللا 
ب ،وال نعرف لزيد بن أسلم مساعاً من أيب هريرة،وهو عندي حـديث             هذا حديث حسن غري   : قال أبو عيسى    

 .)١(مرسل 
 :     احلكم على احلديث 

 . مرسل ، وفيه نيار مل أجد له ترمجة، وطرقه األخرى صحيحه 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٣٨٤٦: (  كتاب املناقب،باب مناقب خالد بن الوليد رضي اهللا عنه، رقم)١(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٣٠ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

أخربنا أبو معشر، عن سعيد املقربي، عـن        : حدثنا يزيد بن هارون،  قال     -١٢٣١٣-  )٢١٣(
 من ثنية هوشاء، فانقطع شسعه، فناولته نعلي فـأىب أن  هبطت مع رسول اهللا : قالأيب هريرة،  

هذا فـالن   : ؟ قلت ))انظر إىل من ترى     : (( يقبلها، وجلس يف ظل شجرة ليصلح نعله، فقال يل        
 هذا فـالن،  : ؟ قلت ))انظر إىل من ترى     : (( ، مث قال  ))بئس عبد اهللا بن فالن      : (( بن فالن قال  

 . نعم عبد اهللا فالن خالد بن وليد :، والذي قال له ))بد اهللا فالن نعم ع: (( قال
  )).وجلس يف ظل شجرة ليصلح نعله: ((املقطع األول من احلديث إىل قوله : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدم . تقدمت ترامجهم مجعا وهم ثقات إال أبا معشر، جنيح بن عبد الرمحن السندي، ضعيف 

 :يج     التخر
 .مل أجد أحداً أخرجه ذا الوجه

نا هاشم بن هاشم، عن إسحاق بن احلارث ابـن          : وأخرجه أمحد يف فضائل الصحابة، قثنا مكي بن إبراهيم قال         
 حىت إذا كنا ثنية لفت طلع خالد بن الوليد مـن            خرجنا مع رسول اهللا     : عبد اهللا بن كنانة عن أيب هريرة قال       

 خالد بن الوليد، فقال رسول اهللا       : قال أبو هريرة  ؟    ))انظر من هذا    : (( يب هريرة  أل الثنية، قال رسول اهللا     
  .)١()) نعم عبد اهللا هذا ( : (

هو إسحاق بن عبد اهللا بن كنانة، مدين، روى عن أيب هريرة، مرسل وابن عباس مرسل،                 : وإسحاق بن احلارث  
  .)٢(قاله أبو حامت 

 :     احلكم على احلديث
 .فيه أبا معشر ضعيف ألن 
 :     الغريب
  .مل أجدها يف معجم البلدان ومعجم ما استعجم: ثنية هوشاء 

 .)٣( بفتح أوله وكسره معاً ، وإسكان ثانيه ، ثنية بني مكة واملدينة: ثنية لفت 
أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل يف اإلصبعني، ويدخل طرفه يف الثقب الـذي يف صـدر                 : الشسع   : شسعه
  .)٤(املشدود يف الزمام النعل 

                                                           
 )١٤٨٣: (  فضائل الصحابة ،رقم )١(
 )٢/٢٢٧(  اجلرح والتعديل)٢(
 ) لفت : (  معجم البلدان ، معجم ما استعجم ، مادة )٣(
 )شسع : ( النهاية،مادة  )٤(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٣١ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

بعـث  : حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن عبد امللك بن عمري، قال           -١٢٣١٤-  )٢١٤ (
بعث عليكم أمني هذه    : عمر أبا عبيدة على الشام، وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد بن الوليد            

اهللا  سـيوف    خالد بن الوليد سيف مـن     : (( يقول  مسعت رسول اهللا    : األمة، قال أبو عبيدة     
 )) .ونعم فىت العشرية 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات
 :     التخريج

 .)١(أخرجه أمحد يف مسنده، عن حسني اجلعفي، حنوه 
 .)٢(درك أبا عبيدة وال عمررواه أمحد،ورجاله رجال الصحيح، إال أن عبد امللك بن عمري مل ي: قال اهليثمي

عبد امللك مل يدرك عمر رضي اهللا عنه،فإنه ولد لثالث بقني           : وذكره العالمة األلباين يف السلسلة الصحيحة، وقال      
 .)٣(من خالفة عثمان رضي اهللا عنه، لكن للحديث شواهد يتقوى ا 

 :     احلكم على احلديث
 .   عبيدة رضي اهللا عنهما، لكن أحاديث الباب تقويه منقطع ، ألن عبد امللك مل يدرك عمر وال أبا 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 )٤/٩٠(  املسند )١(
 )٩/٥٨٠(  جممع الزوائد )٢(
 )١٨٢٦: (  سلسلة األحاديث الصحيحة ، رقم )٣(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٣٢ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما جاء يف أيب ذر رضي اهللا عنه
ثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد ابن         : بن موسى، قال  )١( حدثنا احلسن    -١٢٣١٦-)٢١٥ (

اخلضراء وال  ما أظلت   : (( قال جدعان، عن بالل بن أيب الدرداء، عن أيب الدرداء ،عن النيب            
 )). من أيب ذر قلت الغرباء من ذي هلجة أصدقأ

 .إنه زائد من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه: نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال بالل بن أيب الدرداء رضي اهللا عنه
أخرج له أبو داود    هو قاضي دمشق ، ثقة، من الثالثة، مات سنة اثنتني، أو ثالثة وتسعني،              : بالل بن أيب الدرداء     

)٢(. 
 :     التخريج

 . )٣(أخرجه املصنف وأمحد يف مسنديهما ، عن حسن بن موسى وسليمان بن حرب 
والفسوي يف املعرفة عن سليمان، والبزار يف مسنده عن خالد بن محاد بن خالد، ثنا سعيد بن سليما، كلهم عن                    

داء، وذكرنا هذه الرواية لعزا، وال رواه عن علي بن          قد روي من وجوه عن أيب الدر      : قال البزار .  محاد، مثله   
 .  )٤(زيد إال محاد 
 )٥(علي بن زيد وقد وثق ،وفيه ضعف، وبقة رجاله ثقات : رواه أمحد والبزار والطرباين، وفيه : قال اهليثمي
 .)٦( أخرجه الترمذي من حديث أيب ذر وعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهم ويشهد له ما

 .)٧(وابن ماجه من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما 
 :     احلكم على احلديث

 .إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، لكن يتقوى بالشواهد فيصري حسنا لغريه 

                                                           
 .احلسني، والتصحيح من املراجع األخرى:   يف النسخ املطبوعة)١(
 ٧٧٨:    التقريب )٢(
 )٦/٤٤٢(، املسند ) ٣٥: (  مسند ابن أيب شيبه، رقم )٣(
 )١٧١٣: (، كشف األستار، رقم ) ٢/٣٢٨(التاريخ   املعرفة و)٤(
 ، ومل أجده يف فهارس املعاجم للطرباين ) ٥٤٨ / ٩(   جممع الزوائد )٥(
 )٣٨٠١،٣٨٠٢: (  كتاب املناقب، باب مناقب أيب ذر رضي اهللا عنه،رقم )٦(
 )١٥٦: (  املقدمة، باب يف أيب ذر رضي اهللا عنه، رقم )٧(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٣٣ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثنا يزيد، عن أيب أمية بن يعلى الثقفي، عن أيب زناد، عن األعرج عـن               -١٢٣١٧-)٢١٦( 
 ما أظلت اخلضراء، وال أقلت الغرباء مـن ذي هلجـة           : (( قال رسول اهللا    : أيب هريرة، قال  

 )). عيسى بن مرمي فلينظر إىل أيب ذر أصدق من أيب ذر ، ومن سره أن ينظر إىل تواضع
 .إنه زائد من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه: نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 .هو ابن هارون الواسطي، ثقة ، تقدم : يزيد 

هو إمساعيل بن يعلى الثقفي البصري، عن نافع وهشام بن عروة، وعنـه زيـد بـن                 : يعلى الثقفي   أبو أمية بن    
سكتوا عنه، وقال النسائي    : ضعفه أبو حامت وأبو زرعة وابن معني، وغريهم، وقال البخاري           . احلباب، وشيبان   

 .)١(اكتبوا عنه، فإنه رجل شريف ال يكذب: متروك، وقال شعبة :والدارقطين 
هو عبد اهللا بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرمحن املدين، ثقة فقيه، من اخلامسة، مات سـنة ثالثـني                   : لزناد  أبو ا 

 .)٢(بعدها أخرج له اجلماعة : ومائة، وقال
هو عبد الرمحن بن هرمز، أبو داود املدين، موىل ربيعة بن احلارث، ثقة ثبت عامل، من الثالثة، مـات                   : األعرج  

 .)٣( ، أخرج له اجلماعة سنة سبع عشرة ومائة
 :     التخريج 

 .)٤(أخرجه ابن سعد يف طبقاته ، عن يزيد مثله 
 .)٥(وذكره احلافظ يف املطالب، وعزاه إىل املصنف وأمحد بن منيع 

 :     احلكم على احلديث 
 . إسناده ضعيف، لضعف أيب أمية إمساعيل بن يعلى الثقفي، ويتقوى متنه بأحاديث الباب

 
 

                                                           
 )١/٤٤٥(، لسان امليزان )١/٣٠٣(  الكامل البن عدي )١(
 ٣٣٠٢:  التقريب)٢(
 ٤٠٣٣:   املصدر السابق )٣(
  )٢٢٨ / ٤(  املسند )٤(
  )١١٧ / ٤(  املطالب العالية )٥(



 

 
                                        كتاب الفضائل        - ٣٣٤ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

: قال: أخربنا حممد بن عمرو، عن عراك بن مالك، قال          : حدثنا يزيد، قال  -١٢٣١٨- )٢١٧(
 من خرج مـن    : ((   جملسا يوم القيام، قال رسول اهللا         إين ألقربكم من رسول اهللا      : أبو ذر 

 . ما منكم من أحد إىل قد تشبث منها بشئ غريي - واهللا–،وإنه ))الدنيا كهيئة ما تركته فيها
 . كله زائد على الكتب الستة:نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 .هو ابن علقمة الليثي، تقدما-يزيد،وحممد بن عمرو

هو الغفاري الكناين، املدين، ثقة فاضل، من الثالثة، مات يف خالفة يزيد عبد امللك بعد مائـة                 : عراك بن مالك    
 .)١(أخرج له اجلماعة 

 :     التخريج
:   يقـول   وذلـك أين مسعتـه      : مد بن عمرو، عن عراك عن أيب ذر، قال        أخرجه ابن سعد عن يزيد، عن حم      

 .)٢()) أقربكم مين جملسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها((
 .)٤(عن يزيد حنوه،وكذا يف الزهد.)٣(وأمحد يف مسنده 

 .)٥(وأخرجه الطرباين يف الكبري، بسنده عن حممد بن عمرو عن عراك حنوه
ورواه . رواه أمحد ورجاله ثقات إال عراك بن مالك مل يسمع من أيب ذر فيما أحسب، واهللا أعلم                  : اهليثمي  قال  

 .)٧(وذكره احلافظ يف املطالب، وعزاه إىل أمحد يف الزاهد. )٦(الطرباين بنحوه 
محد بن حنبل   رواه أمحد بن منيع وأ     : قال البوصريي :  حبيب الرمحن األعظمي على هامش املطالب      قال العالمة 

 .بلفظ واحد، ورواما ثقات 
 :     احلكم على احلديث

 .منقطع ألن عراكا مل يسمع من أيب ذر كما نبه عليه اهليثمي رمحه اهللا تعاىل 

 

                                                           
 ٤٥٤٩:  التقريب)١(
 )٢٢٩-٤/٢٢٨(  الطبقات الكربى )٢(
 )٥/١٦٥(  املسند )٣(
 .، دار الكتب العلمية ،بريوت)١٤٧: (  كتاب الزهد ألمحد،ص)٤(
 )١٦٢٧: (  املعجم الكبري ،رقم)٥(
 )٩/٥٤٤(  جممع الزوائد )٦(
 )٤/١١٧(  املطالب العالية)٧(
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 ما ذكر يف فضل فاطمة رضي اهللا عنها ، ابنة رسول اهللا 
خطب علي بنت أيب جهل     : حدثنا حممد بن بشر، عن زكريا، عن عامر قال        -١٢٣٢٤-)٢١٨(

؟ قـال   ))عن حسبها تسألين  : ((  فيها، فقال  إىل عمها احلارث بن هشام، فاستأمر رسول اهللا         
 ال، فاطمة بضعة  مين ، وال أحب أن جتزع         ( : (قد أعلم ما حسبها، ولكن تأمرين ا؟ قال       : علي

 . تكرهه ال آيت شيئاً: فقال علي
 . إنه زائد ذا السياق  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات 

 :     التخريج 
ة مضغة مـين ، وال      فاطم: ((أخرجه أمحد يف الفضائل عن حييي بن زكريا، عن أبيه، عن الشعيب به، إال أنه قال                 

 . )١( )) أحب أن حتزن أو جتزع

وأخرجه احلاكم يف املستدرك عن القطيعي عن عبد اهللا، عن أبيه، عن حييي، عن أبيه، عن الـشعيب                  
 .خطب علي ابنة أيب جهل، اخل : عن سويد بن غفلة قال 

 : الـذهيب  قالو:  هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ذه السياقة            :قال احلاكم   
 .)٢(مرسل قوي 

إسناده صحيح إن كان الشعيب مسعه من علي، وقال         :  وصي اهللا حفظه اهللا يف حتقيقه كتاب الفضائل        قال الشيخ 
يعين يف الرحم، مث ذكر تصحيح احلاكم وتعقيب الـذهيب  -مل يسمع الشعيب من علي إال حرفاً واحداً    : الدار قطين 
ويداً ميكن أن يكون مسعه من علي، فإنه خمضرم قدم املدينة يـوم دفـن   أن س : ولكن الذي يظهر يل   : عليه مث قال  

  .)٣(ويستدل برواية احلاكم أن سويداً سقط من الكتاب: ، وتوىف سنة مثانني، قالالنيب 
  

 
 

  

                                                           
 )١٣٢٣: (   فضائل الصحابة، رقم )١(
  )١٥٨ / ٣(   املستدرك )٢(
 )٧٥٥-٢/٧٥٤( فضائل الصحابة     كتاب)٣(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٣٣٦ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

      ……………………………………………………………… 
مسع أن علياً  لنيب  أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث املسور بن خمرمة أن اويشهد له ما

بضعة مين ، وأنا: إن فاطمة مين ، ويف رواية : ((  خطب إىل بنت أيب جهل ، فخطب الناس ، فقال 
 . )١( ))  أختوف أن تفنت يف دينها
 :     احلكم على احلديث

 ، وشاهده يف مرسل ، ورجاله ثقات، وصرحت رواية احلاكم بالواسطة بني الشعيب وبني علي 
 .فيتقوى به الصحيحني 

 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، وباب ذكر أصهار )٣٧١٤: (، رقم  رسول اهللا    أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ، باب مناقب قرابة )١(

ومسلم يف . وغريها من املواضع  ) ٣٧٦٧: (، وباب مناقب فاطمة عليها السالم ،رقم )٣٧٢٩: (، رقم  النيب 
 ، ٢٠٦٩: (أبو داود يف النكاح، باب ما يكره أن جيمع بينهن من النساء ، رقم و). ٢٤٤٩: (فضائل الصحابة ، رقم 

  )٣٨٦٦: (  ، رقم والترمذي يف املناقب ، باب مناقب فاطمة بنت حممد    ) . ٢٠٧١ ، ٢٠٧٠
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                     ما ذكر يف عائشة رضي اهللا عنها 
قال : حدثنا أبو معاوية، عن إمساعيل بن مسيع، عن مسلم البطني، قال-١٢٣٢٥-)٢١٩(

 ))عائشة زوجي يف اجلنة : (( رسول اهللا 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 : جال السند      ر
 . هو حممد بن خازم الضرير ، ثقة ، تقدم  : أبو معاوية

صدوق تكلم فيه _  مبهملة وموحدة –هو احلنفي أبو حممد الكويف ، بياع السابري  : إمساعيل بن مسيع
  . )١(بالتصغري: ومسيع . لبدعة اخلوارج ، من الرابعة ، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي 

ابن أيب عمران، أبو عبد اهللا الكويف ، ثقة ، من السادسة أخرج له : و ابن عمران ، ويقاله :مسلم البطني
  .)٢(اجلماعة 

 :     التخريج 
 .)٣(أخرجه ابن سعد يف طبقاته عن أيب معاوية ، مثله  

قال . أخرجه البخاري والترمذي عن عمار حنوه -يف اجلنة  وهو أن عائشة هي زوج النيب -واحلديث 
إين ألعلم أا زوجته يف الدنيا واآلخرة، ولكن :  حني بعثه علي هو واحلسن إىل الكوفة ليستنفرهمعمار

  .  )٤(اهللا ابتالكم لتتبعوه أو إياها 
حدثتنا عائشة أن رسول : وأخرج احلاكم يف املستدرك من طريق أيب العنبس سعيد بن كثري عن أبيه قال

تكوين زوجيت يف  أما ترضني أن((: ت فتكلمت أنا ، فقال ذكر فاطمة رضي اهللا عنها ، قال اهللا 
  )) فأنت زوجيت يف الدنيا واآلخرة: ((بلى ، قال: ، قلت))  ؟ الدنيا واآلخرة
 . )٥(أبو العنبس هذا ثقة ، واحلديث صحيح ، ووافقه الذهيب  : قال احلاكم

 . كثري بن عبيد التيمي وثقة ابن حبان : وأبوه  : قلت
 

                                                           
 ٤٥٢:  التقريب  )١(
 ٦٦٣٨:  ، التقريب   ) ٨/١٩١(  اجلرح  )٢(
 )٦٦/ ٨(  الطبقات الكربى  )٣(
) ١٧٠١: (، ويف الفنت، باب، رقم )٣٥٦١:(لبخاري يف فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، رقم   أخرجه ا)٤(

 )٣٨٨٩: (والترمذي يف املناقب ، باب فضل عائشة رضي اهللا عنها ، رقم 
 )٤/١٠(  املستدرك )٥(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٣٣٨ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

………………………………………………………………… 
حدثين أيب عن عبد الرمحن بن كعب بن : وأخرج احلاكم من طريق يوسف بن يعقوب املاجشون قال
من ِمن أزواجك يف ! يا رسول اهللا: قلت : مالك رضي اهللا عنهما عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت 

 .  )١(ه الذهيب ، قال احلاكم صحيح اإلسناد ووافق )) أما إنك منهن( : (اجلنة ؟ قال
 . )٢(وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن عائشة حنوه 

 :     احلكم على احلديث 
 . معضل ، رجاله رجال الصحيح ، ويتقوى بالشواهد الصحيحه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 )٤/١٣(  املستدرك  )١(
 )٨/٨٥(  الطبقات  )٢(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٣٣٩ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن عبد الرمحن             -١٢٣٢٨-)٢٢٠(
حدثنا أن عبـد اهللا ابـن       : عبد الرمحن بن حممد بن زيد بن جدعان، قال        ابن أيب الضحاك، عن     

نعم يا أم   : يا فالن هل مسعت حديث حفصة؟ فقال      : صفوان وآخر معه أتيا عائشة، فقالت عائشة      
خالل يفّ تسع ، مل تكن يف       : وما ذاك يا أم املؤمنني؟ قالت     : املؤمنني، فقال هلا عبد اهللا  بن صفوان       

ال ما أتى اهللا مرمي ابنة عمران، واهللا ما أقول هذا أين أفتخر على صواحبايت، قال                أحد من الناس إ   
 نزل امللك بصوريت، وتزوجين رسول اهللا       :  املؤمنني؟ قالت  موما هي يا أ   : عبد اهللا بن صفوان   

لسبع سنني، وأهديت عليه لتسع سنني، وتزوجين بكراً مل يشركه يفّ أحد من الناس، وأتاه الوحي            
إياه يف حلاف واحد، وكنت أحب الناس إليه، ونزل يفّ آيات من القرآن كادت األمة لك      وأنا و 

   .يله أحد غري امللك وأنا   وقبض يف بييت ملفيهن، ورأيت جربيل ومل يره أحد من نسائه غريي،
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . تقدما ، ومها ثقتان يل بن أيب خالدعبد الرحيم بن سليمان وإمساع

روى عن عبد الرمحن بن حممد بن زيد بن جـدعان ، روى             :  قال ابن أيب حامت     : عبد الرمحن بن أيب الضحاك      
يروي عن عبد الرمحن    : وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال       . )١(عنه إمساعيل بن أيب خالد ،مسعت أيب يقول ذلك          

 .)٢(وى عنه حممد بن بشر العبدي بن حممد بن زيد بن جدعان،را
أراه القرشي عن عائشة رضي اهللا عنها ، قاله حممد           : قال البخاري : عبد الرمحن بن حممد بن زيد بن جدعان         

وروى أبو جعفر الفراء عن     : قال.فذكر سند املصنف    . حدثنا عبد الرحيم    : وقال ابن أيب شيبة     : بن بشر ، قال   
 )٣( عمر رضي اهللا عنهما قوله يف السالم مسع ابن: عبد الرمحن بن جدعان

                                                           
 )٢٤٧-٥/٢٤٦(  اجلرح )١(
 ،)٨/٣٧١(  الثقات )٢(
  )٣٤٦-٣٤٥/ ٥(   التاريخ الكبري )٣(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٣٤٠ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

……………………………………………………………… 
داود بن أيب عبد اهللا موىل بين هاشـم ،          : وعبد الرمحن بن حممد، عن جدته، عن أم سلمة ، وعنه          : قال احلافظ   

عن :  ترمذيعبد الرمحن بن حممد بن زيد بن جدعان، وعند ال         : كذا وقع يف رواية البخاري، وبين يف التاريخ أنه        
ابن جدعان ، فنسبه إىل جد أبيه ، وثقه النسائي ، من الرابعة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له                       

  . )١(الترمذي
، وألبيـه    هو ابن أمية بن خلف اجلمحي ، أبو صفوان املكي، ولد على عهد الـنيب                 : عبد اهللا بن صفوان   

و متعلق بأستار الكعبة سنة ثالث وسبعني، ذكره ابن سـعد يف الطبقـة              صحبة مشهورة ، قتل مع ابن الزبري وه       
  .)٢(األوىل من التابعني ، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه 

 :     التخريج 
) خـالل سـبع     : (إال أنه قال  . أخرجه الطرباين يف الكبري بسندين، أحدمها عن عبيد بن غنام عن املصنف، حنوه            

لكن إذا عددنا اخلالل    . ويف األصل وم سبع     : محد الندوي يف تعليقه على املصنف، قال        وكذا ذكر الشيخ خمتار أ    
 . صارت تسعاً 

أن عبـد اهللا    : أنبأنا عبد الرمحن بن الضحاك    : وأخرجه احلاكم يف املستدرك بسنه عن إمساعيل بن أيب خالد، قال          
 )).  تسع خالل يل:  ((ابن صفوان أتى عائشة وآخر معه ، مثله ، إال أنه قال 

 . )٣(ووافقه الذهيب . هذا حديث صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه  : قال احلاكم
 . )٤(هو يف الصحيح باختصار، ورواه الطرباين، ورجال أحد أسانيد الطرباين رجال الـصحيح            : قلت: قال اهليثمي 

 .)٥() تسع (وقال .وعزاه احلافظ يف املطالب إىل املصنف 
 :     احلكم على احلديث 

حدثنا أن عبد اهللا بن صـفوان اخل ، ورجالـه           : فيه انقطاع ، ألن عبد الرمحن بن حممد بن زيد بن جدعان قال              
 .ثقات 

 
 

 
                                                           

 ٤٠٠١:   التقريب  )١(
 ٣٣٩٤:    التقريب  )٢(
 )٤/١٠(  املستدرك  )٣(
 )٩/٣٨٦(  جممع الزوائد  )٤(
  )٤١٤٣: ،رقم٤/١٣٠(  املطالب العالية )٥(
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حدثين مصعب بن إسحاق بن :حدثنا أبو أسامة، عن إمساعيل قال-١٢٣٣٠-)٢٢١(
كأين قد أريت عائشة يف اجلنة ، ليهون علي بذلك مويت ، :(( قال طلحة،أن رسول اهللا 

 )).أرى كفَّها 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  : رجال السند     
 . تقدما ومها ثقتان :أبو أسامة وإمساعيل

مرسل،  روى عن النيب : هو ابن عبيد اهللا التيمي ، قال ابن أيب حامت  : مصعب بن إسحاق بن طلحة
  .)١(روى عنه إمساعيل بن أيب خالد ، مسعت أيب يقول ذلك 

كذا قال يف الطبقة الثالثة ، وذكره : ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال يروى املراسيل قلت  : قال احلافظ
  .   )٢(قبل ذلك يف التابعني وقال يروى عن عائشة 

  :التخريج     
أخربنا يزيد بن هارون أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن مصعب بن : أخرجه ابن سعد يف الطبقات قال 

علي مويت  لقد رأيتها يف اجلنة ليهون بذلك: (( قال أخربنا أن رسول اهللا : ق بن طلحة قال إسحا
 . )٣(يعين عائشة  )) كأين أرى كفيها

ثنا وكيع عن إمساعيل عن مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة عن النيب : وأخرجه أمحد يف املسند قال
  وقال : أيب خالد عن مصعب بن إسحاق بن طلحة قالويف الفضائل قثنا وكيع عن إمساعيل بن . حنوه

 .)٤( حنوه قال رسول اهللا : عن عائشة قالت: وكيع مرة 
 وأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن أيب معاوية عن أيب حنيفة النعمان بن ثابت عن محاد 

 وت أين أريتكإنه ليهون علي امل: (( قال يل رسول اهللا : عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت
 .          )٦(تفرد به أمحد :  وأورده ابن كثري يف البداية وقال . )٥( )) زوجيت يف اجلنة

 :احلكم على احلديث      

                                                           
  )٨/٣٠٥(  اجلرح )١(
  )٤٠٣: (  تعجيل املنفعة  ، ص )٢(
 )٨/٦٥(  الطبقات الكربى  )٣(
 )٢/١٦٣٣(،  فضائل الصحابة  ) ٦/١٣٨(ند   املس)٤(
 )٢٣/٩٨(  املعجم الكبري )٥(
 )٨/٨٨(  البداية والنهاية )٦(
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 مرسل رجاله رجال الصحيح ، وجاء متصال عند أمحد يف مسنده ، ويف الفضائل 

: حفص قالثنا موسى اجلهين، عن أيب بكر بن : حدثنا ابن منري، قال-١٢٣٣٥-)٢٢٢(
ادع ! يا رسول اهللا: فقاال : فقال  جاءت أم رومان وهي أم عائشة وأبو بكر إىل النيب 

اللهم اغفر لعائشة ابنة أيب بكر مغفرة : (( اهللا لعائشة دعوة نسمعها ، فقال عند ذلك 
 )) .  واجبة ظاهرة وباطنة 

 .كله زائد علي الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .  تقدما ومها ثقتان :وموسى اجلهين. وهو عبد اهللا : ابن منري
هو عبد اهللا بن حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص الزهري، أبو بكر املدين،  : أبو بكر بن حفص

 .)١(مشهور بكنيته ، ثقة ، من اخلامسة ، أخرج له اجلماعة 
 :      التخريج 

 عمر ثنا سفيان، عن موسى اجلهين، عن أيب بكر بن حفص، أخرج احلاكم يف املستدرك بسنده عن ابن أيب
إنا حنب أن تدعو لعائشة بدعوة :  ، فقاالعن عائشة أا جاءت هي وأبو بكر وأم رومان  إىل النيب 

مغفرة واجبة ظاهرة  ، اللهم اغفر لعائشة بنت أيب بكر الصديق : ((وحنن نسمع ، فقال رسول اهللا 
دعويت ملن شهد أن ال إله  هذه؟  أتعجبان: (( هلا ، فقالها حلسن دعاء النيب ، فعجب أبوا ))وباطنة

 . )٢( )) إال اهللا ، وأين رسول اهللا
 طيب نفس، ملا رأيت من النيب : وأخرجه البزار يف مسنده، بسنده عن عروة عن عائشة، أا قالت

ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت اللهم اغفر لعائشة : (( ادع اهللا يل، فقال ! يا رسول اهللا: قلت
 : من الضحك،فقالفضحكت عائشة حىت سقط رأسها يف حجر رسول اهللا ، ))وما أعلنت 

 إا لدعويت ألميت يف كل صالة! واهللا(( : وما يل ال يسرين دعاؤك، فقال :  فقال؟)) أيسرك دعائي (( 
  .)٣(ي عنها إال ذا السند ال نعلم رواه إال عائشة ، وال رو: قال البزار )).  

 :      احلكم على احلديث 
 .وتابع عروة بن الزبري أبا بكر بن حفص. له صورة املنقطع عند املصنف ،لكن جاء متصال عند احلاكم 

                                                           
 ٣٢٧٧:   ، التقريب   ) ٤٣/ ١٤(   التهذيب )١(
 )٤/١١(  املستدرك  )٢(
 )٢٦٥٨: (  كشف األستار ، رقم )٣(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٣٤٣ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

  فضل معاذ
: قالحدثنا أبو معاوية ،عن الشيباين ، عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي، -١٢٣٤٣ -)٢٢٣(

 )). يوم القيامة رتوةمعاذ بني يدي العلماء : ((قال رسول اهللا 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .هو حممد بن خازم ، ثقة ، تقدم  : أبو معاوية

هو ابن سعيد ، أبو عون الكويف األعور ، ثقة ، من الرابعة ، أخرج له  : حممد بن عبيد اهللا الثقفي
  .)١( اجلماعة إال ابن ماجه

 :      التخريج 
  . )٣(وعزاه عالء الدين اهلندي إىل املصنف . )٢(أخرجه ابن سعد يف طبقاته عن أيب معاوية مثله 

       .   )٤(هذا مرسل صحيح :  األلباين قال الشيخ
 :قال رسول اهللا :  ما أخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن حممد بن كعب القرظي، قالويشهد له

 .)٥())  بن جبل أمام العلماء برتوة معاذ((
حممد بن عبد اهللا بن أزهر األنصاري ، ومل أعرفه ، وبقية : رواه الطرباين مرسال ، وفيه : قال اهليثمي

أخربنا أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب أويس املدين ، حدثين : ويف طريق آخر قال.  رجاله رجال الصحيح 
فذكره  : قال رسول اهللا : مرو ، عن حممد بن كعب القرظي قالسليمان بن بالل  عن عمرو بن أيب ع

)٦( 
 
 
 

                                                           
 ٦١٠٧:    املصدر السابق  )١(
 )٢/٣٤٧(  الطبقات الكربى  )٢(
 ٣٣٦٣٨: (ـز  العمال،  رقم   كن)٣(
  )٨٣/ ٣(  سلسلة األحاديث الصحيحة   )٤(
 )٢٠/٤١(  املعجم الكبري )٥(
 )٩/٥١٤(  جممع الزوائد  )٦(
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………………………………………………………………… 
: وهذا إسناد صحيح مرسل، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني، وأبو بكر امسه : قال العالّمة األلباين

رتاب يف ذلك من فاحلديث مبجموع هذه الطرق صحيح بال شك ، وال ي: وباجلملة : قال .عبد احلميد 
 . )١(له أدىن معرفة ذا العلم الشريف 

 :      احلكم على احلديث 
 وصححه العالمة األلباين مبجموع طرقه  . مرسل، إسناده صحيح، وبطرقه وشواهده  يصري حسنا لغريه

 :     الغريب 
  . )٢(والرتوة املنـزلة  : قال حييي بن بكري  : رتوة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٨٣/ ٣(   سلسلة األحاديث الصحيحة  )١(
  )٢٩/ ٢٠(   معجم الطرباين الكبري )٢(
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قال : حدثنا حسني بن على، عن زائدة، عن هشام، عن احلسن، قال-١٢٣٤٤-)٢٢٤(
 )) . يوم القيامة نبذة معاذ بني يدي العلماء:((   رسول اهللا 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  :رجال السند     
 . تقدمت ترامجهم مجيعا، وهم ثقات 

 :     التخريج 
 إسحاق بن يوسف األزرق ، عن هشام ، عن احلسن ، وعن سليمان  أخرجه ابن سعد يف الطبقات عن

 .  )١(مثله .  بن حرب ، عن محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن احلسن 
 .)٣(وصححه العالّمة األلباين كسابقه  . )٢(وعزاه عالء الدين اهلندي إىل املصنف 

 :     احلكم على احلديث 
 .ريه مرسل ، ورجاله ثقات، وهو بشواهده حسن لغ

 :     الغريب 
 . )٤(منفرد عن العلماء بعيد عنهم : بضم النون وفتحها ، أي ناحية ، ومعناه  : نبذة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٣٤٧ / ٢(   الطبقات الكربى  )١(
 )٣٣٦٣٩: (   كنـز العمال ، رقم )٢(
  )٨٣ / ٣(   سلسلة األحاديث الصحيحة   )٣(
 )نبذ : ( املصباح املنري والنهاية ، مادة :   أنظر  )٤(
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 فضل أيب عبيدة 
  : قال رسول اهللا : حدثنا ابن علية، عن يونس، عن احلسن، قال-١٢٣٤٦-)٢٢٥(

 )) .بيدة  عليه من خلقه غري أيب عما من أصحايب أحد إال لو شئت ألخذت(( 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 . تقدما ، ومها ثقتان –وهو البصري –  واحلسن-وهو إمساعيل– ابن علية
هو ابن عبيد بن  دينار العبدي ، أبو عبيد البصري ، ثقة ثبت فاضل، من اخلامسة، مات سـنة تـسع                       : يونس

 . )١(اعة وثالثني ومائة ، أخرج له اجلم
 :      التخريج 

 . مثله . أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده عن اهليثم بن مجيل، عن املبارك بن فضالة،عن احلسن
 .)٢(مرسل : وهذا مرسل غريب ، ورواته ثقات ، وقال الذهيب  : قال احلاكم

 :     احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله رجال الصحيح 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 ٧٩٠٩:    التقريب  )١(
 )٣/٢٦٦(  املستدرك  )٢(
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 لصامت  عبادة بن ا
جاء رجل يقال : حدثنا عبد اهللا بن إدريس، عن أبيه، عن عطية، قال-١٢٣٥١- )٢٢٦(
إن يل موايل من اليهود، كثري عددهم ،  ! يا رسول اهللا : عبادة بن الصامت، فقال: له

 إمنا : حاصر بصرهم ، وأنا أبرأ إىل اهللا ورسوله من والية يهود، فأنزل اهللا يف عبادة 
  .بأم قوم ال يعقلون    :اآلية ، إىل قوله  ورسوله والذين ءامنوا وليكم اهللا

 ]٥٨-٥٥: املائدة  [
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم ، وفيهم عطية العويف ، خيطئ كثرياً ، وهو شيعي ، مدلس 

  :     التخريج
مسعت أيب عن عطية بن : ثنا ابن إدريس قال : ري قال حدثنا أبو كريب قال أخرجه ابن جرير يف التفس

 :فقال  جاء عبادة بن الصامت من بين احلارث بن اخلزرج إىل رسول اهللا : سعد قال
 إن يل مواىل من يهود كثري عددهم ، وإين أبرأ إىل اهللا ورسوله من والية يهود وأتولَّى !  يا رسول اهللا

اهللا إين رجل أخاف الدوائر ال أبرأ من والية موايل ، فقال رسول : فقال عبد اهللا بن أيب اهللا ورسوله ، 
  ما خبـلت من والية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك! يا أبا احلباب: (( لعبد اهللا بن أيب 
بعضهم  أولياء يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى  قد قبلت ، فأنزل اهللا : قال  )) دونه

 .  )١(  فترى الذين يف قلوم مرض  إىل قوله  أولياء بعض
 .  )٢(وعزاه السيوطي يف الدر املنثور إىل ابن أيب شيبة وابن جرير 

وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت يف تفسرييهما بسندمها عن ابن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار عن 
  تشبث بأمرهم ملا حاربت بنو قينقاع رسول اهللا : مت قال عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصا

 .  )٣(عبد اهللا بن أيب اخل  حنو حديث عطية 
 
 

                                                           
 )٦/٢٧٥(  جامع البيان  )١(
  )٩٩ / ٣(   الدر املنثور  )٢(
 )٤/١١٥٥(، تفسري ابن أيب حامت  )٦/٢٧٥(  جامع البيان )٣(
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………………………………………………………………… 
إن : إن عبد اهللا بن أيب ابن سلول قال       : وذكره السيوطي يف الدر املنثور أيضا عن ابن مردويه عن ابن عباس قال            

أبرأ إىل اهللا من حلف     : وإين أخاف الدوائر فارتد كافراً، وقال عبادة بن الصامت        بيين وبني قريظة والنضري حلف،      
إىل  يأيها الذين ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء       قريظة والنضري وأتوىل اهللا ورسوله واملؤمنني، فأنزل اهللا         

 إمنا وليكم اهللا ورسوله      :  يعين عبد اهللا بن أيب، وقوله       فترى الذين يف قلوم مرض يسارعون فيهم       قوله  
يعين عبادة بن الصامت    ] ٥٥ -٥١: املائدة  [ الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون     والذين آمنوا الذين يقيمون   

ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثريأً              :، قال وأصحاب رسول اهللا    
 )١(] ٨١:املائدة [ منهم فاسقون

 :      احلكم على احلديث
 .                    الوليد ، فيصري حسناً لغريه  مرسل ، وفيه عطية العويف ، كثري اخلطأ والتدليس ، لكن تابعه عبادة بن

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٩٩-٩٨/ ٣(   الدر املنثور  )١(
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 ما جاء يف أسامة وأبيه رضي اهللا عنهما
:       ائشةقالت ع: حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن معمر، قال-١٢٣٥٣ -)٢٢٧(

من كان حيب اهللا :(( يقولما ينبغي ألحد أن يبغض أسامة بعد ما مسعت رسول اهللا 
 )) .ورسوله فليحب أسامة 

 .كله زائد على الكتب الستة  :نوع الزيادة
 :        رجال السند 

 .تقدمت ترمجتهم مجيعا، وهم ثقات 
 :      التخريج 

قالت عائشة : سني ، عن زائدة ، عن مغرية ، عن الشعيب قالأخرجه أمحد يف مسنده ويف الفضائل عن ح
 .)١(، مثله 

ما روى الشعيب عن عائشة : لكن قال ابن معني. )٢(رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح  : قال اهليثمي
 .)٣(فهو مرسل 

 :      احلكم على احلديث 
 .منقطع بطريقيه ، ورجاله رجال الصحيح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١٥٢٧: (، فضائل الصحابة ، رقم ) ٦/١٥٦(  املسند  )١(
 )٩/٤٦٨(  جممع الزوائد  )٢(
  )٢/٢٨٦(  كتاب التاريخ )٣(
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ثنا إمساعيل ، عن قيس ، أن أسامة بن زيد : حدثنا أبو أسامة ، قال-١٢٣٥٤ -)٢٢٨(
 ، مثَّ جاء من الغد ، فقام مقامه  ، فدمعت عني النيب ملا قتل أبوه قام بني يدي النيب 
 )) . منك اليوم ما لقيت منك أمس أالقي :(( باألمس، فقال له رسول اهللا 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات 
 :     التخريج 

قال الشيخ  )١(أخرجه أمحد يف الفضائل ، وابن سعد يف الطبقات، عن يزيد بن هارون عن إمساعيل، مثله 
إسناده صحيح ، ألن الظاهر أن قيساً خمضرم ،تابعي ، ويكون قد مسعه من أسامة ، :   اهللا بن حممد وصي
 .)٢(ري أنه ليس يف اإلسناد دليل على هذا غ

وأخرجه البزار يف مسنده عن عمر بن إمساعيل ،عن جمالد ،عن الشعيب، عن مسروق ، عن عائشة رضي 
  . )٣(ال نعلم رواه إال جمالد : حنوه ، قال البزار . اهللا عنها 

  .)٤(ب رواه البزار عن شيخه عمر بن إمساعيل بن جمالد ، وهو كذّا: قال اهليثمي
 . وجمالد بن سعيد ضعيف  : قلت

 . ٥(هذا احلديث فيه غرابة : وذكره ابن كثري يف البداية ، وقال
 :      احلكم على احلديث 

له صورة املرسل، إذ أن قيساً مل حيضر القصة، لكن ميكن أنه أخربه أسامة أو غريه، ألنه خمضرم تابعي، 
 .ورجاله ثقات ، واهللا أعلم 

 
 
 
 

                                                           
 )٤/٦٣(، الطبقات الكربى  ) ١٥٣٠: (  فضائل الصحابة ، رقم )١(
  )٢/٨٣٦( حتقيقه فضائل الصحابة   :   انظر  )٢(
  )٢٦٧٥: ( ستار ، رقم   كشف األ)٣(
 )٩/٤٤٨(  جممع الزوائد  )٤(
 )٤/٢٥٥(  البداية والنهاية )٥(
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مسعت البهي حيدث : حدثنا حممد بن عبيد، عن وائل بن داود، قال-١٢٣٥٧-)٢٢٩(
عليهم  زيد بن حارثة يف جيش قط إال أمره ما بعث رسول اهللا : أن عائشة كانت تقول

  .  ولو كان حيا بعده الستخلفه
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
أيب أمية الطنافسي ، الكويف األحدب ، ثقة حيفظ ، من احلادية عشرة ، مات سنة هو ابن  : حممد بن عبيد

 .)١(أربع ومائتني ، أخرج له اجلماعة 
 األدب املفرد رج له البخاري يفهو التيمي الكويف ، والد بكر ، ثقة ، من السادسة ، أخ : وائل بن داود

  .)٢(وأخرج له أصحاب السنن األربعة 
 اهللا بن يسار موىل مصعب بن الزبري ، صدوق خيطئ ، من الثالثة ، أخرج له البخاري يف هو عبد : البهي

 .)٣(األدب املفرد ، وأخرج له الباقون 
 :     التخريج 

أخرجه أمحد يف املسند عن حممد بن عبيد وسعيد بن حممد الوراق ، مثل املصنف، وكذا ابن سعد يف 
 .)٥( يف الكربى بسنده عن حممد بن عبيد ، مثله والنسائي .)٤(الطبقات عن حممد بن عبيد

. صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه : قال احلاكم . واحلاكم يف املستدرك بسنده عن حممد بن عبيد مثلهم 
 .)٦(ووافقه الذهيب 

عن – هو ابن عيينة –ثنا سفيان : وأخرج احلميدي يف مسنده واحلاكم يف املستدرك،  قال احلميدي
 سرية قط فيهم زيد ابن ما بعث رسول اهللا :  خالد عن الشعيب ، عن عائشة ، قالت إمساعيل بن أيب

 .)٧(صحيح على شرط الشيخني ، ومل خيرجاه : قال احلاكم. حارثة إال أمره عليهم 
 

                                                           
 ٦١١٤:    التقريب  )١(
 ٧٣٩٤:    املصدر السابق  )٢(
 ٣٧٢٣:    املصدر السابق  )٣(
 )٣/٤٦(، الطبقات الكربى ) ٢٢٧،٢٥٤،٢٨١/ ٦(  املسند )٤(
 )٨١٨٢:  رقم ٥/٥٢(  كتاب املناقب   )٥(
  ) ٣/٢١٥(ستدرك   امل)٦(
 )٣/٢١٨(، املستدرك  )٢٦٧:  رقم ١/١٣٠(   مسند احلميدي  )٧(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٣٥٢ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

………………………………………………………………… 
ما : الشعيب قالعن سفيان عن إمساعيل ،عن : وأخرج أمحد يف فضائل، واحلاكم يف املستدرك، قال أمحد

: وقال غريه : قال سفيان . زيد بن حارثة:سرية قط إال أمره عليهم ، قال سفيان بعث رسول اهللا 
 .يغز أعطى سالحه زيداً مل  إذا كان رسول اهللا 

زيد بن  ما بعث رسول اهللا : قثنا وكيع ،عن أبيه ، عن أيب إسحاق، قال:وقال أمحد يف الفضائل،
 .)١(إسناده صحيح إىل أيب إسحاق : اهللا قال الشيخ وصي.  أمريهاحارثة يف سرية إال هو

 :     احلكم على احلديث 
 .صحيح لغريه مبتابعاته وشواهده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٣/٢١٥(، املستدرك  ) ١٥٢٨، ١٥٣٤: (  فضائل الصحابة ، رقم)١(
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 ما جاء يف أُبي بن كعب 
 حدثنا عبد اهللا بن منري، عن األجلح، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن -١٢٣٦٢–) ٢٣٠(

)) أمرت أن أقرأ عليك القرآن: ((  قال رسول اهللا : عن أيب قالابن أبزى ، عن أبيه، 
بفضل اهللا وبرمحته  : ، قال أيب))نعم : ((وذكرت ثَم ؟ قال! يا رسول اهللا: قلت: قال

  ].٥٨: يونس[ )١(  فلتفرحوا :  ، يف قراءة أيبفبذلك فلتفرحوا 
 من حديث أُبي نفسه . اخل ! يا رسول اهللا: قلت: لقا: من قوله: املقطع الثاين من احلديث : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .صدوق شيعي :  تقدما ، واألجلح - وهو ابن عبد اهللا بن حجية – عبد اهللا بن منري ، واألجلح

هو اخلزاعي والء ، الكويف ، مقبول ، من اخلامسة، أخرج له البخاري  :عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أبزى
 .)٣(وذكره ابن حبان يف الثقات .)٢(، وأخرج له أبو داود والنسائي تعليقاً 

 :     التخريج 
وابن أيب حامت يف تفسريه من طريق . )٤(أخرجه  أمحد يف مسنده من طريق أجلح وأسلم املنقري ، خمتصراً 

املستدرك، وابن جرير يف تفسريه ، واحلاكم يف . )٥(ابن املبارك عن عبد اهللا بن عبد الرمحن ، حنوه 
هذا حديث صحيح : قال احلاكم. والبيهقي يف الشعب من طريق سفيان ، عن املنقري،عن عبد اهللا

 . )٦(ووافقه الذهيب . اإلسناد ومل خيرجاه 
وأخرجه الترمذي من حديث زر بن حبيش عن أيب بن كعب رضي  اهللا عنه من غري هذه الزيادة ، قال 

وقد روي من غري هذا الوجه ، وروى عبد اهللا بن عبد : هذا حديث حسن صحيح ، قال : الترمذي 
 : قال أليب بن كعب رضي اهللا عنه  الرمحن بن أبزى عن أبيه ، عن أيب بن كعب أن النيب 

 )٧( )) إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن(( 
 

                                                           
 )١٤٧: (البدور الزاهرة يف القراءات العشر، ص:   بتاء اخلطاب، وهي قراءة رويس عن يعقوب احلضرمي انظر)١(
 ٣٤٢٣:    التقريب  )٢(
 )٧/٩(  الثقات )٣(
 )٥/١٢٣(  املسند  )٤(
 )٦/١٩٥٩(  تفسري ابن أيب حامت  )٥(
 )  ٢/٥٢٣(، شعب اإلميان   )٣/٣٠٤(، املستدرك ) ١١/٢٦(  جامع البيان )٦(
  )٣٨٩٨: (   كتاب املناقب ، باب فضل أيب بن كعب رضي اهللا عنه ،رقم )٧(
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………………………………………………………………… 
 إن اهللا : (( أليب قال النيب : ، قال  أخرجه الشيخان من أنس بن مالك رضي اهللا عنه ويشهد له ما

وقد ذكرت عند رب : ، قال  )) نعم: (( آهللا مساين؟ قال : ، قال  )) أمرين أن أقرأ عليك القرآن
 .)١(، فذرفت عيناه  )) نعم(( : العاملني؟ قال 

 :     احلكم على احلديث 
 . بن أبزى ، مقبول عبد اهللا بن عبد الرمحن: حسن لغريه باملتابعة والشاهد ، فيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ويف التفسري ، ) ٣٨٠٩: ( يب بن كعب رضي اهللا عنه ، رقم   أخرجه البخاري يف مناقب األنصار ، باب مناقب أ)١(

، ويف فضائل الصحابة ، رقم  ) ٧٩٩: ( ، ومسلم يف صالة املسافرين ، رقم  ) ٤٩٦٠ -٤٩٥٩: ( سورة البينة ، رقم 
 ) :٢٤٦٥(  
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 ما ذكر يف سعد بن معاذ رضي اهللا عنه
حدثنا يزيد بن هارون، عن حممد بن عمرو، عن  أبيه، عن جـده، عـن                -١٢٣٦٤-)٢٣١(

معاذ  لقد اهتز العرش ملوت سعد ابن       : ((  قال رسول اهللا    : عائشة، أن  أسيد بن حضري، قال      
. 

  حديث أسيد بن حضري إنه زائد من : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 . تقدما يزيد بن هارون ، وحممد بن عمرو
هو عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثي املدين ، مقبول ، من السادسة ، أخرج له الترمذي والنسائي وابـن                     : أبوه

  .)١(ماجه 
، مـات يف     إنه ولد يف عهد الـنيب       : هو علقمة بن وقّاص الليثي املدين ، ثقة ثبت ، من الثانية ، قيل              :جده

 . )٢(خالفة عبد امللك ، أخرج له اجلماعة 
 :     التخريج 

قدمنا من حج أو عمرة ، فتلُقِّينـا        : قالت عائشة   : أخرجه أمحد يف مسنده عن يزيد بن هارون ، وله قصة وهي           
، فنعوا له امرأته ، فتقنع وجعـل        بذي احلليفة ، وكان غلمان من األنصار تلقوا أهليهم ، فلقوا أسيد بن حضري               

 ، ولك من السابقة والقدم ما لك تبكي على          غفر اهللا لك، أنت صاحب رسول اهللا      : فقلت له : يبكي ، قالت  
صدقت ، لعمري حقي أن ال أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ ، وقد قـال           : امرأة ؟ فكشف عن رأسه ، وقال      

لقد اهتز العرش لوفاة سعد بـن       : (( ؟ قال   قال له رسول اهللا    ما:قلت له   :  ما قال، قالت     له رسول اهللا    
     .)٣()) معاذ 

والطرباين يف الكبري بسنده عن املصنف مثله ،  وبـسنده           .  )٤(وأخرجه ابن سعد يف الطبقات عن يزيد مثل أمحد          
 .  )٥(عن محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو حنوه 

 .  )٦( بن سليمان عن حممد بن عمرو حنوه وأخرجه ابن حبان يف صحيحه بسنده عن عبيدة

                                                           
 ٥٠٨٠:     التقريب  )١(
 ٤٦٨٥:     املصدر السابق  )٢(
 )٤/٣٥٢(  املسند )٣(
 )٣/٤٣٤(كربى     الطبقات ال)٤(
  )٥٥٣،٥٣٣٢(   املعجم الكبري  )٥(
 )٧٠٣٠: رقم١٥/٥٠٣(  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان )٦(
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………………………………………………………………… 
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه       : قال احلاكم . واحلاكم يف املستدرك بسنده عن يزيد بن هارون حنوهم          

 .   )١(، ووافقه الذهيب 
    .)٢(حسنة هكذا رواه أمحد، ورواه الطرباين عن عائشة، وأسانيدها كلها : وقال اهليثمي

اهتـز  : ((  ما أخرج الشيخان والترمذي وابن ماجه  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنـه                   ويشهد له 
  .)٣())اهتز عرش الرمحن ملوت ابن معاذ : (( ويف رواية،))العرش ملوت سعد بن معاذ 

 :     احلكم على احلديث 
  الذي يف أنه يتقوى حبديث جابر بن عبد اهللا مقبول ، إال : فيه عمرو بن علقمة ، قال احلافظ عنه

 .الصحيحني وغريمها فيصري حسنا لغريه 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٣/٢٠٧(  املستدرك  )١(
  )٥١٠-٩/٥٠٩(  جممع الزوائد  )٢(
ومسلم يف فضائل  ). ٣٨٠٣(، رقم    أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة، باب مناقب سعد بن معاذ   )٣(

  ).          ٣٨٤٧: ( ، رقموالترمذي يف املناقب ، باب مناقب سعد بن معاذ    ). ٢٤٦٧: (ة، رقمالصحاب
  )١٥٨:  رقم ١/٥٦( وابن ماجه يف املقدمة ، 
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: قال ثنا عوف، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، عن النيب : حدثنا هوذة ، قال-١٢٣٦٥-)٢٣٢(
 )) .لقد اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ (( 

 خلدري وقد تقدم حديث جابر يف الصحيحني وغريمها  إنه زائد من حديث أيب سعيد ا:نوع الزيادة 
 :رجال السند      

 بضم القاف وفتح املهملة ، العبدي ، البصري ، مشهور –هو املنذر بن مالك بن قطعة  : أبو نضرة
.  بكنيته، ثقة ، من الثالثة، مات سنة مثان أو تسع ومائة، أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له الباقون

 . )١(نون ومعجمة ساكنة ب– ونضرة
  :التخريج     

، وأخرجه ابن سعد يف )٢(أخرجه أمحد يف مسنده ويف الفضائل عن حييي بن سعيد القطان عن عوف مثله 
 .  )٣(الطبقات عن أيب أسامة وحممد بن عبد اهللا األنصاري وهوذة بن خليفة كلهم عن عوف مثله 

 .  )٤(لقطان عن عوف والبزار يف مسنده عن عمرو بن علي عن حييي ا
 . )٥(وأبو يعلى يف مسنده عن زهري عن روح عن عوف مثله 

وعيد بن محيد يف املنتخب عن .  )٦(والنسائي يف الكربى عن يعقوب عن إبراهيم عن حييي عن عوف مثله 
اكم واحل. )٨(وروى إمساعيل بن أيب خالد اخل مثله : وابن خزمية يف التوحيد قال.  )٧(روح عن عوف مثله 

هذا حديث على شرط مسلم ومل  : قال احلاكم.  يف املستدرك بسنده عن حييي القطان عن عوف مثله 
 .)٩(خيرجاه 

  .)١٠(رواه أمحد والبزار والطرباين ورجاهلم رجال الصحيح : قال اهليثمي
  :احلكم على احلديث     

                                                           
 ٦٨٩٠:      التقريب  )١(
 )٢/١٤٨٦(، فضائل الصحابة ) ٣/٢٤(  املسند )٢(
  )  ٤٣٤ / ٣(   الطبقات  الكربى  )٣(
  )٢٧٠١: ( رقم   كشف األستار ، )٤(
 )٢/١٢٦٠(  مسند أيب يعلى  )٥(
  )  ٨٢٢٥:  رقم ٦٣ / ٥(   السنن الكربى )٦(
  )٨٧١: (   املنتخب  ، رقم )٧(
 )٢٣٧: ص(  التوحيد  )٨(
 )٣/٢٠٦(  املستدرك )٩(
 )٩/٥٠٩(  جممع الزوائد  )١٠(
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 .  صحيح اإلسناد

اهتز :  عن ابن عمر، قال حدثنا ابن فضيل، عن عطاء، عن جماهد،-١٢٣٦٦-)٢٣٣(
دخل : تفسخت أعواده، قال: إمنا يعين السرير قال: العرش حلب لقاء اهللا سعداً ، قال

 سعد ضم: (( ما حبسك؟ قال! يا رسول اهللا: قربه فاحتبس، فلما خرج قيل رسول اهللا 
  .))ضمة، فدعوت اهللا أن يكشف عنه  يف القرب

 .ستة كله زائد على الكتب ال : نوع الزيادة
  :رجال السند     

 .تقدموا مجيعاً وهم ثقات إال عطاء بن السائب فمختلط 
  : التخريج     

واحلاكم يف املستدرك بسنده عن املصنف مثله، إال أنه يف تفسري العرش . أخرجه ابن سعد يف الطبقات
 حديث صحيح هذا : وقال ].١٠٠:  يوسف [  ورفع أبويه على العرش : بالسرير ذكر قوله تعاىل
 .                             )١(ووافقه الذهيب . اإلسناد ومل خيرجاه

 ورفع أبويه على العرش  : وأخرجه البزار يف مسنده عن إمساعيل بن حفص عن ابن فضيل مثله وزاد 
 ذا التفسري ، ال نعلمه إال : قال البزار،  ))فدعوت اهللا فكشف عنه(( ويف آخره عن ابن هذا احلديث

 . )٢(عمر 
تفرد به عطاء بن السائب ، قال ابن : قال البزار : وذكره ابن كثري يف البداية عن البزار ، وقال يف آخره 

 . )٣(وهو متكلم فيه : قلت: كثري 
من مسع منه قدمياً كان صحيحاً، ومن مسع منه :  ، قال أمحد بن حنبلوعطاء اختلط يف آخر عمره: قلت

ء، مسع منه قدميا مثل شعبة وسفيان، ومسع حديثا جرير وخالد بن عبد اهللا وإمساعيل حديثاً مل يكن بشي
 .  وعلي بن عاصم 
ومجيع من روى عن عطاء : وقال حييي بن معني .  أحاديثه القدمية صحيحة … عطاء  : وقال البخاري

  . )٤(روى عنه يف االختالط إال شعبة وسفيان 
  :احلكم على احلديث     

                                                           
 )  ٣/٢٠٦(، املستدرك ) ٣/٤٣٣(  الطبقات الكربى  )١(
 )٢٦٩٧: ( ، رقم   كشف األستار  )٢(
 )٤/١٢٩(  البداية والنهاية  )٣(
  )٢٠٠٠-١٩٩٩/ ٥(  الكامل يف ضعفاء الرجال  )٤(
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 .    ضعيف ألجل عطاء ألنه خمتلط ، وحممد بن فضيل ممن روى عنه بعد االختالطإسناده 

حدثنا عبيد اهللا، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن رجل، عن -١٢٣٦٧-)٢٣٤(
اهتز العرش لروح سعد بن  :(( ملا مات سعد بن معاذ قال رسول اهللا : حذيفة، قال

 ))   .معاذ
 . ذيفة بن اليمان إنه زائد من حديث ح : نوع الزيادة

 : رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم مجيعا إال الرجل املبهم ، فال يعرف 

 :     التخريج 
 . )١(أخرجه ابن سعد يف الطبقات عن عبيد اهللا بن موسى،مثله 

 .)٢(وذكره اهلندي يف الكنـز ، وعزاه إىل املصنف 
  : احلكم على احلديث     

 .ن به فيه رجل مبهم ، فحكمه مرهو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٣/٤٣٤(  الطبقات   )١(
  )٣٣٣١٨،٣٧٠٨٩: (  كنـز العمال  رقم )٢(
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أخربنا إمساعيل بن أيب خالد، عن : حدثنا يزيد بن هارون، قال-١٢٣٦٨- )٢٣٥(
ملا أخرج جبنازة : أمساء ابنة يزيد قالت: إسحاق بن راشد، عن امرأة من األنصار يقال هلا

 أال يرقأ دمعك ويذهب: (( ألم سعد سعد بن معاد صاحت أمه، فقال رسول اهللا 
 )) . له اهللا واهتز له العرش ابنك أول من ضحكحزنك ، فإن 
 .كله زائد على الكتب الستة ذا السياق  : نوع الزيادة

  : رجال السند     
 .تقدمت ترمجة يزيد بن هارون ، وإمساعيل بن أيب خالد ، ومها ثقتان 

خالد ، وذكره شيخ يروي عن أمساء بنت يزيد وعنه إمساعيل بن أيب : قال احلافظ  : إسحاق بن راشد
  .)١(ابن حبان يف الثقات ، وهو أقدم طبقة من اجلزري ذكرته للتمييز 

 .مل أجده يف ثقات ابن حبان يف مظانه : أقول 
 :التخريج      

 . )٢(أخرجه أمحد يف املسند ويف فضائل الصحابة وابن سعد يف طبقاته عن يزيد مثله 
واحلاكم يف املستدرك بسنده عن . )٣(شيبة عن يزيد مثله والطرباين يف الكبري بسنده عن عثمان ابن أيب 

   )٤(صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب : قال احلاكم. يزيد مثله
 . )٥(رواه أمحد والطرباين ورجاله رجال الصحيح  : قال اهليثمي

  :احلكم على احلديث     
 . قادم م العهد ، وباقي رجاله ثقات فيه إسحاق بن راشد ، مل يرو عنه إال إمساعيل ، وهو ممن ت

 
 
 
 
 

                                                           
 )٢٣٢-١/٢٣١(  التهذيب    )١(
  ) ٣/٤٣٤(، الطبقات الكربى ) ١٥٠٠: (فضائل الصحابة ، رقم ) ٦/٤٥٦(  املسند )٢(
 )٦/٥٣٤٤(  املعجم الكبري  )٣(
 )٣/٢٠٦(  املستدرك   )٤(
 )٩/٥١٠(  جممع الزوائد )٥(
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حدثنا غندر، عن شعبة، عن مساك، عن عبد اهللا بن شداد، أن النيب -١٢٣٧١-)٢٣٦(
  ما جزاك اهللا خرياً من سيد قوم، فقد صدقت اهللا : (( قال لسعد وهو يكبد بنفسه

 )).وعدته، وهو صادق ما وعدك
  .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

  :     رجال السند
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات 

 :      التخرج 
 . )١(أخرجه ابن سعد يف الطبقات عن الطيالسي عن شعبة ،حنوه 

  .)٢(وعزاه اهلندي إىل ابن سعد 
 :      احلكم على احلديث 

 .مرسل ، ورجاله ثقات ، ورواية شعبة عن مساك صحيحة 
 :     الغريب 
 . )٣(من املكابدة للشيء ، وهي حتمل املشاق يف فعله  : يكبد بنفسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٤٢٩ / ٣(   الطبقات الكربى  )١(
  )٣٣٣٢٤: (  كنـز العمال  رقم )٢(
 ) كبد : (   املصباح املنري ، مادة )٣(
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حدثنا غندر، عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، -١٢٣٧٢-)٢٣٧(
فجاء أبو ،  ملا أصيب سعد بن معاذ بالرمية يوم أحد جعل دمه يسيل على النيب: قال

 : ،فجاء عمر، فقال !))يا أبا بكر((وا انقطاع ظهراه ، فقال النيب : بكر،فجعل يقول
 )) . إنا هللا ، وإنا إليه راجعون (( 

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيًعا ، وهم ثقات ، إال أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه
 :     التخريج 

 .مل أجد له خترجياً ذا السياق 
 وهو عمرو –سعد يف الطبقات عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن أيب إسحاق، عن أيب ميسرة وأخرجه ابن 
 ، فأخذ يساعده ، رمي سعد بن معاذ يف أكحله ، فلم يرفأ الدم حىت جاء النيب :  قال–بن شرحبيل 

ـزلوا فن: اللهم ال متتين حىت تشفيين من بين قريظة قال: فكان سعد يقول : فارتفع الدم إىل عضده ، قال
أن ال ! إين أخشى يا رسول اهللا! يا رسول اهللا: فقال )) احكم فيهم: ((على حكمه، فقال النيب 

فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم ، فقال : قال )) احكم فيهم: (( أصيب فيهم حكم اهللا، مثّ قال
 .)١( مثّ عاد الدم ، فلم يرقأ حىت مات )) أصبت فيهم حكم اهللا : ((رسول اهللا 

أخربين معاذ بن حممد ، عن عطاء بن أيب مسلم ، : وأخرج ابن سعد يف الطبقات عن الواقدي ، قال
 فاعتنقه ،والدم ينفح يف ملا انفجرت يد سعد بالدم قام إليه رسول اهللا : عكرمة، عن ابن عباس ، قال

 قرباً د منه رسول اهللا  الدم إال ازدا وحليته ، ال يريد أحد أن يقي رسول اهللا وجه رسول اهللا 
 .فيه الواقدي ، وهو متروك  : قلت  .)٢(حىت قضى 

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله ثقات ، إال أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه 

 
 
 

                                                           
 )٣/٤٢٤(  الطبقات الكربى  )١(
 )٣/٤٢٦(  املصدر السابق  )٢(
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………………………………………………………… 
 :     الغريب 

 .)١(عرق يف الذراع : األكحل
رقأ الدمع والدم والعرق، يرقأ رقوء، إذا سكن وانقطع : يقالأي مل يسكن ومل ينقطع ، :  فلم يرقأ الدم 

)٢(. 
 .)٣(أي يفور ويضرب   :  والدم ينفح على وجه رسول اهللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )كحل : ( ملنري ، مادة   املصباح ا)١(
 ) رقأ (   النهاية ، مادة )٢(
 )نفح : (   املصدر السابق ، مادة )٣(
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 جبربيل وعيسى صلى اهللا عليهما وسلم ما ذكر من شبهه النيب 
 شبه النيب   : مسعت عامًرا يقول  : ثنا زكريا،قال :حدثنا حممد بن بشر،قال   -١٢٣٧٥–) ٢٣٨(

 ابـن   دحية الكليب يشبه جربيل، وعروة بن مسعود الثقفي يشبه عيسى         : ثالثة نفر من أمته، قال    
 .  مرمي ، وعبد العزى يشبه الدجال 

 . إنه زائد ذا السياق  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيًعا ، وهم ثقات 
 :      التخريج 

يف الطبقات عن يعلى بن عبيد وعبيد اهللا بن موسى والفضل بن دكني كلهم عن زكريا عـن                  أخرجه ابن سعد    
 . )١(عامر مثله 
: قـال  عن النيب     ما أخرج مسلم يف صحيحه وأمحد يف مسنده عن جابر بن عبد اهللا األنصاري                ويشهد له 

 .  )٢()) شبهاً دحية ت بهورأيت جربيل ، فإذا أقرب من رأي((احلديث ويف آخره )) …عرض علي األنبياء((
 يف صورة دحيـة     جربيل يأيت النيب     كان((: وأخرج ابن سعد يف طبقاته عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال           

 .)٣()) أشبه ما رأيت جبربائيل دحية الكليب  (( وأيضا عن الزهري عن النيب  )). الكليب
ليب تشبه حليته وسنه ووجهه جربيـل عليـه         وكان دحية الك  : (( ويف مسند أمحد عن عائشة رضي اهللا عنها         

 . وإسناده جيد . )٤()) السالم 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٤/٢٥٠(  الطبقات الكربى  )١(
: حديث عروة بن مسعود يف صحيح مسلم، رقم: ، وانظر)١٦٧: (، ومسلم يف اإلميان،رقم)٣/٣٣٤(  املسند )٢(
)١٧٢  ( 
 )٤/٢٥٠(  الطبقات  الكربى  )٣(
 )٦/١٤٢(ملسند    ا)٤(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٣٦٥ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

…………………………………………………………………… 
بينما أنا نائم رأيتين أطوف بالكعبة ، فإذا رجل آدم سبطُ الشعر            ((  حديث ابن عمر مرفوعاً      ويشهد له أيضاً  

بن مرمي ، مث ذهبت ألتفت ،فإذا رجـل أمحـر           هذا ا : من هذا ؟ قالوا     :بني رجلني ، ينطف رأسه ماًء ، قلت       
، أقرب الناس به شبهاً      الدجال: من هذا؟ قالوا  :جسيم جعد الرأس ، أعور العني كأن عينه عنبة طافية ، قلت           

 .)١(رجل من خزاعة هلك يف اجلاهلية: قال الزهري )). ابن قطن
  :      احلكم على احلديث

 .الصحيحني مرسل ، ورجاله ثقات ، ويشهد له ما يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: مرمي  [واذكر يف الكتب مرمي إذ انتبذت من أهلها   :   أخرجه البخاري يف األنبياء ، باب قول اهللا تعاىل )١(

 )١٧١، ١٦٩: (، ومسلم يف اإلميان، رقم )٣٤٤١– ٣٤٤٠: (، رقم]١٦
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  ما ذكر يف ابن رواحة
ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن :حدثنا احلسن بن موسى قال-١٢٣٧٦-)٢٣٩(

 اللهم زده طاعة إىل:(( دعا لعبد اهللا بن رواحة عبد الرمحن بن أيب ليلى أن رسول اهللا 
  )) .طاعتك وطاعة رسولك 

 . لى الكتب الستة كله زائد ع : نوع الزيادة
  :رجال السند     

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً 
  :التخريج     

وروي مرسال من وجه آخر، مث ساق السند إىل محاد بن : قال البيهقي: ذكر ابن عساكر يف تارخيه قال
ه  ذات يوم وهو خيطب فسمعزيد نا ثابت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن عبد اهللا بن رواحه أتى النيب 

 من خطبته، فبلغ  فجلس مكانه خارجاً من املسجد، حىت فرغ النيب ،))اجلسوا (( : وهو يقول للناس
وذكره ابن كثري . )١()) زادك اهللا حرصا على طواعية اهللا وطواعية رسوله : ((  فقال لهذلك النيب 
 .)٢(يف البداية 

 . )٣(ثابت عن ابن أيب ليلى، فذكره وأخرج البيهقي بسند صحيح من طريق :  يف اإلصابةوقال احلافظ
 . )٤(وذكره اهلندي يف الكنـز وعزاه إىل الديلمى وابن عساكر 

  :احلكم على احلديث     
 .مرسل رجاله رجال الصحيح 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  )١٩٩/ ١ / ٩(   تاريخ دمشق  )١(
  ) ٢٥٨ - ٢٥٧ / ٢(   البداية والنهاية )٢(
   )٨٤ / ٤(  اإلصابة يف متييز الصحابة  )٣(
 )٤٥١-١٣/٤٥٠(  كنـز العمال  )٤(
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قال رسول : حدثنا عبد الرحيم ، عن إمساعيل ، عن قيس ، قال-١٢٣٧٧-)٢٤٠(
إين قد تركت قويل، : لركاب؟ فقال عبد اهللا أال حترك بنا ا: لعبد اهللا بن رواحة   اهللا

 :، ويقول امسع وأطع، فرتل يسوق نيب اهللا : قال عمر بن اخلطاب
 . اللهم ، لو ال أنت ما اهتدينا                       وال تصدقنا ، وال صلينا 

 .فأنزلن سكينة علينا                                وثبت األقدام إن القينا 
 .                     إنَّ الذين كفروا  بغوا علينا  

 .وجبت : ، فقال عمر )) اللهم ارمحه : (( فقال رسول اهللا 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات 

 :     التخريج 
هللا بن منري ويعلى وحممد ابين عبيد، عن إمساعيل، عن قيس أخرجه ابن سعد يف الطبقات عن وكيع وعبد ا

 .)١(، حنوه 
 :      احلكم على احلديث 

 .مرسل ، ورجاله رجال الصحيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٥٢٧ / ٣(   الطبقات الكربى  )١(
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 ما ذكر يف سلمان من الفضل                         
  قـولُ  ملا بلغ الـنيب     : حدثنا وكيع ، عن األعمش،عن أيب صاحل،قال      -١٢٣٧٨–) ٢٤١(

سلمان ثكلت  : (( فقال: إن ألهلك عليك حقا، ولبصرك عليك حقا، قال       : سلمان أليب الدرداء    
 )) .أمه، لقد اتسع يف العلم 

 .إنه زائد ذا السياق  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 تقدمت ترامجهم مجيعاً، وهم ثقات ،
 :     التخريج 

: ن منري، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، بأطول منـه ، ولـيس فيـه                أخرجه ابن سعد يف الطبقات عن عبد اهللا ب        
 .)١( )) لقد أشبع سلمان علماً: ((، وفيه  ))ثكلت سلمان أمه((

ثكلته أمه ، لقد أشبع      ما لسلمان : (( وأخرجه الطرباين يف األوسط بسنده عن أم الدرداء بأطول منه ويف آخره             
ديثني عن األعمش إال سعد بن الصلت ، تفرد ما احلسن بن جبلة             مل يرو هذين احل   : قال الطرباين   )).من العلم 

)٢( . 
 . )٣(احلسن بن جبلة ومل أعرفه ، وبقية رجال ثقات : رواه الطرباين يف األوسط وفيه: قال اهليثمي

 دخل عليه فرأى    أن سلمان   : وأخرج أبو نعيم يف احللية بسنده عن أيب صاحل عن أم الدرداء عن أيب الدرداء                
رواه : ، قال أبو نعيم     )) سلمان من العلم     لقد أويت : (( ما لك؟ فذكر القصة ويف آخره       : امرأته رثة اهليئة فقال   

مشر ابـن   : وهذا سند الطرباين، إال أنه قال     . األعمش عن ابن مشر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء              
  . )٤(عطية ، ومل يقل ابن مشر

 
 
 
 

                                                           
 )٨٥-٤/٨٤(  الطبقات الكربى  )١(
  )٧٦٣٧:   (   املعجم األوسط ، رقم )٢(
 )٩/٥٧١(  جممع الزوائد  )٣(
 )١٨٨-١/١٨٧(  حلية األولياء  )٤(
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………………………………………………………………… 
روى هذا احلديث الطرباين من وجه آخر عن حممد بن سريين مرسال، فعني الليلة اليت بات سلمان                  : قال احلافظ 

كان أبو الدرداء حيىي ليلة اجلمعة ويصوم يومها فأتاه سلمان ، فذكر القـصة              : فيها عند أيب الدرداء ولفظه قال       
وعومير اسم أيب الدرداء ، ويف روية أيب نعيم املذكورة  )).  منك سلمان أفقه ! عومير: (( خمتصرة، وزاد يف آخرها   

لقد أشبع سلمان من    ((:  ويف رواية ابن سعد املذكورة       ))سلمان من العلم     لقد أويت : ((  آنفاً ، فقال النيب     

 . )٢()) سلمان أفقه منك (( : وذكر يف اإلصابة قوله . )١( )) العلم

رواه ابن سعد بسند صحيح عن أيب صـاحل         : لروايات كلها مع أنه قال     األلباين إىل ضعف هذه ا     وذهب الشيخ 
واخلالصة ؛ أن الرواة اضطربوا يف ضبط هذه اجلملة من احلديث، فأقرا مـا              : فذكر القصة ، وأخرياً قال      : قال

بل هـو   ،   ))لقد أشبع سلمان علماً   : (( عند احلافظ ، مث لفظ رواية أيب صاحل املسندة ، مث لفظ حديث الترمجة               
منكر عندي ملا فيه من املبالغة ، وملخالفته لأللفاظ األخرى بل هي كلها خمالفة لرواية البخاري هلذه القـصة يف                    

 . )٣( )) صدق سلمان(( :  أليب الدرداء بنحو ما تقدم ، ويف آخرها قوله )١٩٦٨(صحيحه 
صة لفظ الترمجة ، واهللا سبحانه وتعـاىل        فهذا مما جيعلنا نرتاب يف ثبوت شيء من األلفاظ املذكورة ، وخبا           : قال

 .)٤(أعلم 
هذا ال يلزم منه نكارة هذه األلفاظ ، ألنه ليس فيها اختالف يف املعىن ، وإمنا هي روايات خمتلفة األلفاظ                     : قلت

متحدة املعىن ، والبخاري خيتار من الروايات ما استوىف فيه شرطه ، ويترك ما سواه ، وليس معىن ذلـك أـا                      
 . مل أفهم من قول احلافظ ابن حجر تعليال ، بل ذكر الروايات كما نقلته عنه ، مثّ سكت عنها :  ، وثانيا ضعيفة

 :     احلكم على احلديث 
 .مرسل ، رجاله رجال الصحيح 

  قال رسول اهللا : حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن احلسن، قال-١٢٣٧٩-)٢٤٢(
 )).سلمان سابق فارس((

 .كله زائد على الكتب الستة :  نوع الزيادة
 :     رجال السند 

                                                           
 )٤/٢١١(  فتح الباري )١(
 )٣/١٤١( اإلصابة )٢(
  أخرجه البخاري يف الصوم ، باب من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع ، ومل ير عليه قضاء إذا كان أوفق له ، رقم )٣(

 )٦١٣٩: (، ويف األدب ، باب صنع الطعام والتكلف للضيف ، رقم  ) ١٩٦٨: ( 
  )١٨٤٩:  ، رقم ٣٣٠ -٣٢٨ / ٤(   السلسلة الضعيفة  )٤(
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 .تقدمت ترامجهم مجيًعا ، وهم ثقات 
 :     التخريج 

وقد . )١(أخرجه ابن سعد يف الطبقات عن إمساعيل بن إبراهيم األسدي ، عن يونس ، عن احلسن ، اخل 
  )  .٦٩: ( سبق خترجيه عند احلديث رقم 

 :      احلكم على احلديث 
 .ورجاله رجال الصحيح مرسل ، 

  

                                                           
 )٧/٣١٨، ٤/٢٨٢(بقات الكربى    الط)١(
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 يف بالل رضي اهللا عنه وفضله
 قال رسول اهللا : ثنا احلسن، قال: مسعت هشاماً، قال:حدثنا أبو أسامة، قال-١٢٣٨٩–) ٢٤٣(

 )) .بالل سابق احلبش : ((
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات 

 :     التخريج  
قال رسول : أخرجه ابن سعد يف الطبقات عن إمساعيل بن إبراهيم األسدي، عن يونس ، عن احلسن، قال

 .)١( ))بالل سابق احلبش (( : اهللا 
 : فقال رسول اهللا : وأخرجه أبو نعيم يف احللية بسنده عن عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس قال

       .)٢( ))بالل سابق احلبشة ((
 :     احلكم على احلديث 

 .مرسل، ورجاله ثقات، وجاء متصال عند أيب نعيم يف احللية، لكن عمارة بن زاذان صدوق كثري اخلطأ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           

                                                           
  )٧/٣٨٥، ٣/٢٣٢(  الطبقات الكربى  )١(
 )١/١٤٩(  حلية األولياء  )٢(
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 ما ذكر يف جرير بن عبد اهللا 
ة بن شبيل    أيب إسحاق، عن املغري    )١(حدثنا الفضل بن دكني، عن يونس بن      -١٢٣٩١–) ٢٤٤ (

ملا دنوت من املدينة أخنت راحلـيت،مثّ أحللـت عيـبيت، ولبـست             : بن عوف، عن جرير، قال    
، فرماين النـاس باحلـدق،        خيطب،فسلمت على النيب     فدخلت ورسول اهللا    : حلّيت،قال

نعم، ذكـرك بأحـسن     : من أمري شيئاً؟ قال      أَذَكَر رسول اهللا    ! يا عبد اهللاّ  : فقلت جلليسي 
إنه سيدخل عليكم مـن     : (( فبينما رسول اهللا خيطب إذ عرض له يف خطبته، فقال         : قالالذكر،  

 فحمـدت اهللا : ، قال جرير  ))هذا الفج أو هذا الباب من خري ذي مين، على وجهه مسحة ملك              
 .على ما أبالين 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 . بن شبيل ، وهم ثقات تقدمت ترامجهم إال املغرية
هو األمحسي الكويف ، أخو احلارث بن شبيل ، ثقة ، من الرابعـة ، أخـرج لـه                    : املغرية بن شبيل بن عوف    

  . )٢(شبل : وشبيل بالتصغري ، ويقال. أصحاب السنن األربعة 
 :      التخريج 
 .)٣(أعاده املصنف 

 . )٤(يونس، عن املغرية ، حنوه وأخرجه أمحد يف مسنده عن أيب قطن وإسحاق بن يوسف عن 
والنسائي يف الكربي، والطرباين يف الكبري واحلاكم يف املستدرك، والبيهقي يف الكـربى،        . وابن خزمية يف صحيحه   

قـال   .  فسلَّم علي رسول اهللا :  ابن خزمية والنسائي وغريمهاوزاد. ويف الدالئل، بسانيدهم عن يونس، مثله
 .)٥(على شرط الشيخني ، ووافقه الذهيب هذا حديث صحيح  : احلاكم

 

                                                           
 والتصحيح من املصادر األخرى. يونس عن أيب إسحاق :   يف النسخ املطبوعة )١(
 ٦٨٣٩:  ، التقريب  )٣٦٩_٢٨/٣٦٨(  ذيب الكمال )٢(
 )١٨٤٥٦: رقم ١٤/٣٢٥(  املصنف )٣(
 )٤/٣٥٩،٣٦٤(د    املسن)٤(
، املعجم الكبري ) ٨٣٠٤: (، السنن الكربى للنسائي ،كتاب املناقب، رقم) ١٧٩٨ ، ٧: (  صحيح ابن خزمية  رقم )٥(

 )٥/٣٤٧(، دالئل النبوة ) ٣/٢٢٢(، السنن الكربى للبيهقي )١/٢٨٥(، املستدرك )٢٤٨٣: (رقم
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………………………………………………………………… 
وأخرجه احلميدي يف مسنده ، ، والطرباين يف الكبري ، بسندمها عن سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد ، عن قيس                     

 .)١(بن أيب حازم عن جرير ، خمتصراً 
ر عنهما ، ورجال أمحد رجال الصحيح غري املغرية         رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط باختصا      : قال اهليثمي 

  .)٢(بن شبيل ، وهو ثقة 
 :      احلكم على احلديث 

 .صحيح ، رجاله رجال الصحيح 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  )٢٢٥٨: ( ، املعجم الكبري، رقم ) ٨٠٠:(  مسند احلميدي رقم)١(
  )٩/٦٢١(  جممع الزوائد )٢(
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 ما ذكر يف أويس القرين 
: ((  قال رسول اهللا    :  حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن احلسن، قال          -١٢٣٩٣-)٢٤٥(

 فقلنـا : قـال : حدثين حوشـب  : قال)). عة رجل من أميت مثل ربيعة ومضر        يدخل اجلنة بشفا  
 . القرين نعم ، أويس: هل مسى لكم؟ قال: للحسن

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات 
 :     التخريج 

 مل أجد أحدا أخرجه ذا الوجه 
يـدخل اجلنـة    : ((  يقول بيهقي يف الدالئل من حديث عبد اهللا بن أيب اجلدعاء أنه مسع رسول اهللا               وأخرج ال 

 . )٢(وذكره ابن بدران نقال عن البيهقي . )١()) بشفاعة رجل من أميت أكثر من بين متيم
: مامة قـال  وأخرج الطرباين يف الكبري بسنده عن الفضل بن موسى عن احلسني بن واقد عن أيب غالب عن أيب أ                  

مضر ، ويشفع الرجل يف أهل بيته        يدخل اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من عدد        ((  : قال رسول اهللا    
  )) . ويشفع على قدر عمله

خيرج من النار بشفاعة رجـل      : (( قال   وبسنده عن مبارك بن فضاله عن أيب غالب عن أيب أمامة عن النيب              
 .)٣( )) من ربيعة ومضر من أميت أكثر
  .  )٤(وفيه ضعف  أيب غالب، وقد وثقه غري واحد، رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح غري: قال اهليثمي

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل رجاله رجال الصحيح،ويتقوى حبديث أيب أمامة وعبد اهللا بن أيب اجلدعاء فيصري حسنا لغريه 

 
 
 

                                                           
 )٦/٣٧٨(  دالئل النبوة  )١(
 )٣/١٧٤(  ذيب تاريخ دمشق )٢(
 ))٨٠٥٨ ، ٨٠٥٩: (  املعجم الكبري ، رقم )٣(
 )١٠/٦٩٤(  جممع الزوائد  )٤(
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 فضل األنصار
اشم عن ابن ليلي عن حممد بن عبد الـرمحن عـن ابـن              حدثنا علي بن ه   -١٢٤٠١-)٢٤٦(

اللهم صل على األنصار  وعلـى       :(( أنه قال  شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة عن النيب          
 )) . األنصار ذرية األنصار وعلى ذرية ذرية

 . إنه زائد من حديث قيس بن سعد ذا النص :نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

   .مد بت عبد الرمحن تقدمت ترامحهم إال حم
هو ابن سعد بن زرارة األنصاري ، ثقة من السادسة ، مات سنة أربع وعشرين ومائة ،                  : حممد بن عبد الرمحن   

 .)١(أخرج له اجلماعة 
 :  التخريج    

بن زرارة عن عمرو بن     ) هكذا(أخرجه النسائي يف الكربى عن ابن أيب ليلي عن حممد بن عبد الرمحن بن أسعد                
، فـرد    ))السالم عليكم ورمحـة اهللا    :(( يف مرتلنا فقال   جاء النيب   :يل عن قيس بن سعد بن عبادة قال       شرحب

ما منعىن أن   ! يا رسول اهللا  :  أنه ال يؤذن له انصرف،فخرج سعد يف أثره فقال         سعد وخافت ،فلما رأى النيب      
يف جفنة فاغتسل،  مث أمـر مبلحفـة         أُسِمعك إال أين أحببت أن أستكثر من تسليمك، فرجع معه فوضع له ماء              

اللهم صل على األنصار وعلى ذرية      : ((مصبوغة بورس فالتحف ا، كأين أنظر إىل الورس يف عكنة جنبه فقال           
 . )٢()) األنصار 

 :وأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن علي بن هاشم عن ابن أيب ليلي أطول من النسائي وقال
 .)٣()) وعلى ذرية ذرية األنصار ، لى ذرية األنصاراللهم صل على األنصار ، وع((

  .)٤(وابن السين يف عمل اليوم والليلة، بسنده عن عيسى بن يونس ثنا ابن أيب ليلي مثل النسائي
 .)٥(وذكره السيوطي يف الدر ، وعزاه إىل املصنف 

 
 

                                                           
 ٦٠٧٤:    التقريب  )١(
 ) ١٠١٥٦:   رقم٦/٨٩(  كتاب عمل اليوم والليلة  )٢(
 )٨٩٠: رقم ١٨/٣٥٠(  املعجم الكبري )٣(
  )٦٦٣:    باب كم مرة يسلم املستأذن ، رقم )٤(
 )٣/٢٧٠(  الدر املنثور  )٥(
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     ……………………………………………………………… 
ورمحتك علـى    اللهم اجعل صلواتك  :((، وإمنا قال  )) صل على األنصار   اللهم: ((وأصل القصة يف أيب داود ، ومل يقل       

  .  )٢(وكذا ابن ماجه خمتصراً .)١()) آل سعد بن عبادة
وألبنـاء   اللهم اغفر لألنصار ،((   أن النيب  أخرج الشيخان والترمذي من حديث زيد بن أرقم           ويشهد له ما  

 .  لفظ مسلم وهذا. )٣()) األنصار ، وألبناء أبناء األنصار
 :احلكم على احلديث      

 إسناده حسن لغريه بالشواهد ، ألن فيه ابن أيب ليلي وهو صدوق سيء احلفظ جدا . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٥١٨٥:  (  كتاب األدب ، باب كم مرة يسلم  الرجل يف االستئذان ، رقم )١(
 )٣٦٠٤:(، ويف اللباس،باب الصفرة للرجال ،رقم )٤٦٦: (  يف الطهارة، باب املنديل بعد الوضوء والغسل ،رقم)٢(
[   هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا :  البخاري يف التفسري، باب قوله تعاىل )٣(

، والترمذي يف املناقب ، باب مناقب  ) ٢٥٠٦: ( ، ومسلم يف فضائل الصحابة ، رقم ) ٤٩٠٦: (رقم ] ٧: املنافقون 
  )٣٩٠٥: (األنصار وقريش ، رقم 
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حدثنا ابن إدريس، عن حممد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتـادة،              -١٢٤٠٢ -)٢٤٧(
لو سلك الناس واديا و     :((    قال رسول اهللا  : عن حممود بن لبيد، عن أيب سعيد اخلدري، قال        

شعباً، وسلكتم وادياً وشعباً لسلكت واديكم وشعبكم ، أنتم ِشعار، والناس ِدثار، ولوال اهلجرة              
اللهم :(( منكبيه،فقال ، مث رفع يديه حىت أين أرى بياض إبطيه من حتت          )) كنت امرأً من األنصار     

 )) . ألنصار  ، وألبناء أبناء ااغفر لألنصار،وألبناء األنصار
 . إنه زائد من حديث أيب سعيد اخلدري  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 . وهو املطليب -وحممد بن إسحاق وهو عبد اهللا ، – ابن إدريستقدمت ترمجة 

هو ابن النعمان األوسي األنصاري ، أبو عمر املدين ، ثقة عامل باملغازي ، من الرابعة                 : عاصم بن عمر بن قتادة    
 .)١(مات بعد العشرين ومائة ، أخرج له اجلماعة ، 

 .)٢(هو ابن عقبة بن رافع  األوسي األشهلي ، صحايب صغري  :حممود بن لبيد
 :      التخريج 

وحدثين عاصم بن عمر بـن      : أخرجه أمحد يف مسنده عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن حممد بن إسحاق قال              
 .)٣(مطوال . قتادة 

 يف مسنده قريبا منه عن زهري، عن حييي بن أيب بكر، عن فضيل بن مرزوق عن عطية العـوىف                    وأخرجه أبو يعلى  
 . )٤(قال أبو سعيد، فذكر القصة : قال 
 .  وعطية العويف شيعي مدلس صدوق خيطئ كثرياً  : قلت

به ، ورجـال    فقال رجل من األنصار ألصـحا     : رواها أمحد كلها وأبو يعلى بالرواية اليت قال فيها        : قال اهليثمي 
 .)٥(الرواية األوىل ألمحد رجال الصحيح غري حممد بن إسحاق،وقد صرح بالسماع 

 
 
 

                                                           
 ٣٠٧١ :   التقريب  )١(
 ٦٥١٧:   انظر املصدر السابق  )٢(
 )٧٧-٣/٧٦(  املسند  )٣(
 )٢/١٣٥٨(  مسند أيب يعلى )٤(
 )٩/٧٦٤(  جممع الزوائد  )٥(
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……………………………………………………………… 
.  )١( عن أيب هريرة    أخرج املقطع األول من احلديث البخاري يف فضائل أصحاب النيب 

                                 .                       )٢( والترمذي يف املناقب عن أيب بن كعب 
 . )٣( أما املقطع الثاين فأخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن زيد ابن أرقم 

 :     احلكم على احلديث 
حممد بن إسحاق ، صدوق مدلس ، لكن صرح بالسماع يف رواية أمحد، : إسناده حسن ، فيه 

 .ويتقوى مبا يف الصحيحني  فريتقي إىل صحيح لغريه 
 :      الغريب 

 .)٤( هو الثوب الذي يكون فوق الشعار :دثار 
 .)٥(أنتم اخلاصة والبطانة : هو الثوب الذي يلي  اجلسد ، ألنه يلي شعره ، ويقصد هنا  : شعار

 
 
  
 
 
 

  
 
 

ثنا سعد بن املنذر، عن     : ثنا حممد بن عمرو، قال    : حدثنا حممد بن بشر، قال    -١٢٤٠٥-)٢٤٨(
 : قال رسول اهللا : قال نصاري، عن احلارث بن زياد من أصحاب بدرمحزة بن أيب أسيد األ

 )) .    ومن أبغض األنصار أبغضه اهللا حىت يلقاه من أحب األنصار أحبه اهللا حىت يلقاه،((

                                                           
 ) .٣٧٧٩: (، رقم )) ا لوال اهلجرة لكنت امرًء: ((   باب قول النيب )١(
  )٣٨٩٥: (  باب فضل األنصار ، رقم )٢(
 .  تقدم خترجيه مع احلديث السابق )٣(
 ) دثر : (   النهاية ، مادة )٤(
 )شعر : (   املصدر السابق ، مادة )٥(
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 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 . تقدمت ترمجة حممد بن بشر ،وحممد بن عمرو 
 مقبول، من الثالثة، أخرج له أبـو داود يف  – وقد ينسب إىل جده -هو ابن أيب محيد الساعدي  : نذرسعد بن امل  

 .)١(فضائل األنصار 
 هو الساعدي ، أبو مالك املدين، صدوق، من الثالثة ، مات خالفة الوليد بن عبد                :محزة بن أيب أسيد األنصاري    

  .)٢(امللك ، أخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجه 
 :     التخريج 

وكـان  –أنا محزة بن أيب أسيد      : أخرجه أمحد يف مسنده عن يونس بن حممد ، ثنا عبد الرمحن بن الغسيل ، قال               
 يوم اخلندق وهو يبايع الناس على       عن احلارث بن زياد الساعدي األنصاري ، أنه أتى رسول اهللا            –أبوه بدرياً   

ابن عمي،حوط بن يزيد ، أو يزيـد بـن          :،قال))ومن هذا ؟  ((:  قال بايع هذا ،  ! يا رسول اهللا  : اهلجرة ، فقال    
ال أبايع، إن الناس يهاجرون إليكم،وال اجرون إليهم، والذي نفـس           (( :  فقال رسول اهللا    :حوط ، قال  

 وهو حيبه،   –تبارك وتعاىل   –إال لقي اهللا    -تبارك وتعاىل -ال حيب رجل األنصار حىت يلقى اهللا      !  بيده حممد  
 .)٣())وهو يبغضه– تبارك وتعاىل– إال لقي اهللا–تبارك وتعاىل–ض رجل األنصار حىت يلقى اهللا وال يبغ

وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال البخاري، ويف ابن الغـسيل            : قلت:  األلباين رمحه اهللا تعاىل    قال العالّمة 
 .)٤(ن محزة به مرفوعاً كالم ال يضره، وقد تابعه على بعضه سعيد بن املنذر بن أيب محيد الساعدي ع

 )٥(وأخرجه الطرباين يف الكبري ، مثل املصنف وأمحد 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 

                                                           
  ٢٢٥٧:     التقريب   )١(
 ١٥١٦:    املصدر السابق  )٢(
 )٣/٤٢٩(  املسند   )٣(
  )٤/٢٣٥(  السلسلة الصحيحة  )٤(
 )٣٣٥٨-٣٣٥٦(  املعجم الكبري  )٥(
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 . )١(وأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد مبعناه 
وابن حبان يف صحيحه بسنده عن حممد بن عمرو عن سعد بن املنذر بن أيب محيد الساعدي ، عن 

 .)٢(، حنوه  ارث بن زياد صاحب رسول اهللا مسعت احل: محزة بن أيب أسيد ، قال
رواه أمحد والطرباين بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح، غري حممد بن عمرو،  : قال اهليثمي

 . )٣(وهو حسن احلديث 
 .)٤(وذكره العالّمة األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 :      احلكم على احلديث 
 .صحيح  لغريه مبتابعاته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٣/٣٢٧(  اآلحاد واملثاين  )١(
 )١٦/٢٦٢(يب صحيح ابن حبان     اإلحسان يف تقر)٢(
  )٩/٧٧٨(  جممع الزوائد  )٣(
 )١٦٧٢: ( سلسلة األحاديث الصحيحة رقم )٤(
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أخربنا حيىي بن سعيد، أن سعد بن إبـراهيم         : حدثنا يزيد بن هارون، قال    -١٢٤٠٦-)٢٤٩(
أخربه عن احلكم بن ميناء، عن يزيد بن جارية أنه كان جالساً يف نفر من األنصار، فمر علـيهم                   

أفـال  : كنا يف حديث من حديث األنصار، فقال معاويـة        : معاوية، فسأهلم عن حديثهم، فقالوا    
 مسعت رسول اهللا : قال! بلى، يا أمري املؤمنني: ؟ قالوا كم حديثاً مسعته من رسول اهللاأزيد
 )).  ومن أبغض األنصار أبغضه اهللا من أحب األنصار أحبه اهللا،: ((يقول

  .إنه زائد من حديث معاوية  :نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .ارية تقد مت ترامجهم إال احلكم بن ميناء ويزيد بن ج
هو األنصاري املدين، صدوق، من أوالد الصحابة ،من الثالثة، أخرج له مسلم والنسائي وابن               : احلكم بن ميناء  

 .)١(بكسر امليم بعدها حتتانية ،مث نون ومد : وميناء .  ماجه وأبو داود يف فضائل األنصار
: ثقة،وقال الدارقطين : الثة ، قال النسائي   زيد بن جارية، هو األنصاري ، من الث       : وقيل–باجليم- : يزيد بن جارية  

  .)٢(مقبول، أخرج له أبو داود يف فضائل األنصار، وأخرج له النسائي :له صحبة ،وقال احلافظ يف التقريب
 :      التخريج 

وأخرجـه  . )٣(أخرجه أمحد يف مسنده ، ويف الفضائل، والنسائي يف الكربى من طريق يزيد بن هارون، مثلـه                  
 .)٤( الكبري، وأبو يعلى يف مسنده، والطرباين يف الكبري ويف األوسط، من طريق حيىي بن سعيد ، مثله البخاري يف
وصـححه  . )٥(رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين يف الكبري واألوسط، ورجال أمحد رجال الصحيح             : قال اهليثمي 

  )٧(لترمذي من حديث الرباء بن عـازب  وأخرجه الشيخان وا .)٦(العالّمة وصي اهللا بن حممد يف فضائل الصحابة        
 صحيح اإلسناد : احلكم على احلديث 

                                                           
 ١٤٦٣:    التقريب  )١(
 ٧٦٩٩:  ، التقريب   ) ١١/٣١٧(  التهذيب  )٢(
 )٨٣٣٢: رقم ٥/٨٨(، السنن الكربى ) ١٤٤٧: (فضائل الصحابة، رقم )  ١٠٠، ٤/٩٦(  املسند )٣(
 : ، املعجم األوسط، رقم)١٩/٣١٧(، املعجم الكبري  )٧٣٦٨: (، مسند أيب يعلى، رقم)٣/٣٨٩(ريخ الكبري   التا)٤(

 )٦١٥٨(  
 زيد بن ثابت ، وهو خطأ مطبعي : ، وفيه  ) ٩/٧٧٩(  جممع الزوائد  )٥(
 )٢/٨٠٤(  فضائل الصحابة )٦(
،  )٧٥: (، ومسلم يف اإلميان، رقم)٣٧٨٣: (  أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة، باب حب األنصار، رقم )٧(

 ) .٣٩٠٠: (والترمذي يف املناقب ، باب مناقب األنصار وقريش ، رقم 
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 : قال أن النيب   : حدثنا وكيع، عن ابن أيب ليلى، عن عدي، عن الرباء           – ١٢٤٠٨-)٢٥٠(
 . يعين األنصار –))  عن مسيئهماقبلوا من حمسنهم  ،وجتاوزوا((

 .هللا عنهما إنه زائد من حديث الرباء بن عازب رضي ا : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات إال ابن أيب ليلى ، حممد ، صدوق سيء احلفظ 
 :      التخريج 

 . مل أجد له خترجياً ذا الوجه 
 .)١(وذكره اهلندي يف الكنـز ، وعزاه إىل املصنف 

 . )٢(  أخرجه الشيخان والترمذي من حديث أنس بن مالك 
 . )٣(بخاري من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما وال

 .)٤( هذا حديث حسن: قال الترمذي ، والترمذي من حديث أيب سعيد اخلدري 
 :احلكم على احلديث      

 .حسن لغريه بالشواهد الصحيحة 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٣٣٧٢٣: (رقم   كنـز العمال  )١(
: ، رقم )) اقبلوا من حمسنهم ، وجتاوزوا عن مسيئهم : ((   أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ،باب قول النيب )٢(
والترمذي يف املناقب ، باب مناقب األنصار وقريش ) . ٢٥١٠: (لم يف فضائل الصحابة ، رقم ومس). ٣٨٠١، ٣٧٩٩(

  ).٣٩٠١: (، رقم 
، ويف اجلمعة، باب من قال يف اخلطبة بعد ) ٣٨٠٠ : (  أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ، باب قول النيب  )٣(

 ).٣٦٢٨: (بوة يف اإلسالم ، رقم ، ويف املناقب ، باب عالمات الن) ٩٢٧(أما بعد : الثناء 
 ). ٣٩٠٠:(  أخرجه الترمذي يف املناقب، باب مناقب األنصار وقريش، رقم )٤(
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ثنا محاد بن زيد ، عن عبد الـرمحن بـن أيب            :  حدثنا عفان ، قال      -١٢٤٠٩-)٢٥١(
 عن إسحاق   -وهو عن سعيد الصراف   –حدثين رجل عن سعيد الصراف      : ل قا )١ (مشيلة  

 إن هذا احلي من األنصار حمنة ،       : (( قال رسول اهللا    :  بن عبادة عن أبيه قال     سعدبن  
  ))حبهم إميان، وبغضهم نفاق 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 
 .تان  تقدما ومها ثقعفان ومحاد بن زيد

بضم القاف وختفيف املوحدة ممدودة ، مقبول -هو األنصاري املدين القبائي : عبد الرمحن بن أيب مشيلة
،من السابعة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأبو داود يف فضائل األنصار ، وأخرج له الترمذي 

  .)٣(وذكره  ابن حبان يف الثقات. )٢(مصغر–باملعجمة –ومشيلة . وابن ماجه
روى عن عطاء وإسحاق بن سعد بن عبادة ، روى عنه حييي ابن : قال ابن أيب حامت : سعيد الصراف 

مدين ، مستور، من السادسة : وقال احلافظ . عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري مسعت أيب يقول ذلك
 .)٤(، أخرج له أبو داود يف فضائل األنصار 

اري اخلزرجي ، مستور ، مقل ، من الثانية ، أخرج له أبو داود هو األنص: إسحاق بن سعد بن عبادة 
 . )٦(ذكره ابن حبان يف الثقات وأسند له هذا احلديث . )٥(يف فضائل األنصار 

 :التخريج      
أخرجه أمحد يف مسنده عن يونس، ثنا محاد يعين ابن زيد ثنا عبد الرمحن بن أيب مشيلة، عن رجل رده 

مثله، وعن عفان عن محاد عن عبد الرمحن حدثين رجل، عن سعيد –سحاق إىل سعيد الصراف عن إ
 .)٧(الصراف أو هو سعيد الصراف ، مثله 

 

                                                           
 .ابن أيب سلمة ، والتصحيح من املصادر األخرى :   يف املطبوعة )١(
 ٣٨٩٦:    التقريب  )٢(
 ).٧/٧٩(  الثقات )٣(
 ٢٤٢٧:  ، التقريب   ) ٧٧/ ٤(   اجلرح )٤(
 ٣٥٥:   يب    التقر)٥(
 )٤/٢١(  الثقات )٦(
  )٦/٧، ٤/٢١(  املسند  )٧(
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………………………………………………………………… 
حدثنا حممد بن موسى احلرشي، ثنا محاد بن زيد، عن سعيد الصراف، عن ابن : وأخرجه البزار قال

 . )١(سعد بن عبادة، عن أبيه حنوه 
اين يف الكبري ، بسنده عن مسدد ، عن محاد ، عن عبد الرمحن، عن سعيد ، عن إسحاق وأخرجه الطرب

 . )٢(مثله 
رواه أمحد والطرباين والبزار، يف رجال أمحد راو مل يسم ، وأسقطه اآلخران، ورجاهلما : قال اهليثمي

 .  )٣(وبقية رجال أمحد ثقات 
األنصار حمنة ، فمن أحبهم فبحيب : ابر بلفظ  ما أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه بسنده عن جويشهد له

 . )٤(أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم 
 :احلكم على احلديث      

 .حسن لغريه ألنه يتقوى باألحاديث الصحيحة اليت وردت يف الباب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٦٧:   رقم ٥٢/ ١(  كشف األستار )١(
 )٥٣٧٧:  رقم٦/٢٤(  املعجم الكبري  )٢(
  )٩/٧٦١(  جممع الزوائد )٣(
 )١١/٥٩(  املصنف )٤(
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 الناس ِدثـار،  : (( أخربنا محيد، عن أنس، قال    : حدثنا يزيد بن هارون، قال    -١٢٤١١-)٢٥٢(
 )).   ولوال اهلجرة لكنت امرءاً من األنصارواألنصار ِشعار، األنصار كَِرشي، وعيبيت،

 .إنه زائد من حديث أنس ذا السياق :نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترمجتهما ، ومها ثقتان 
 :     التخريج 

 . )١(هنا أخرجه احلميدي يف مسنده من طريق علي بن زيد عن أنس ، بأكثر مما 
 .)٢(وذكره اهلندي يف الكنـز ، وعزاه إىل املصنف 

 الناس دثار ، واألنصار شـعار ،       ((  الشيخان من حديث عبد اهللا بن زيد بن عاصم           هأخرجويشهد له ما    
 .)٣()) ولوال اهلجرة لكنت امرًء من األنصار 

والترمذي من حديث أيب سـعيد       ،)) األنصار كَِرشي وعيبيت    (( :وأخرج الشيخان والترمذي من حديث أنس       
 .)٤( اخلدري 

 :      احلكم على احلديث 
 .صحيح اإلسناد ، رجاله رجال الصحيح 

      الغريب 
أي خاصيت وموضع سري ، والعرب تكْين عن القلوب والصدور بالعياب، ألا مستودع السرائر ، كما                 : عيبيت

 .)٥(أن العياب مستوع الثياب 
: لذي اخلف والظلف كاملعدة لإلنسان، والعرب تؤنث الكرش ، ألنه معدة، وخيفّف فيقـال             : الكَِرش  : كرشي  

كَرش ، واجلمع كروش ، والكرش بالتثقيل والتخفيف أيضا اجلماعة من الناس وعيال اإلنسان من صغار أوالده ،       
 غار ، أي إم مين يف احملبة والرأفة مبنـزلة األوالد الص)) األنصار كَِرشي ((وقوله 

 .)١(ألن اإلنسان جمبول على حمبة ولده الصغري 

                                                           
 )٢/٥٠٥(  املسند  )١(
  )٣٣٧٥٨: ( ، رقم   كنـز العمال  )٢(
 ، ومسلم يف الزكاة)٧٢٤٥(اللَّو ، ويف التمين، باب ما جيوز من )٤٣٣٠(زي، باب غزوة الطائف   البخاري يف  املغا)٣(
)١٠٦١( 
  )٢٥٠: (  تقدم خترجيهما عند رقم )٤(
 ) عيب : (   النهاية ، مادة )٥(
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 حدثنا ابن إدريس، عن حممد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة،              – ١٢٤١٤ –) ٢٥٣(
  ، فكانت أحـسن    أن قتادة بن النعمان سقطت عينه على وجنته يوم أحد، فردها رسول اهللا              

 .عينيه وأحدمها 
 .تب الستة كله زائد على الك : نوع الزيادة

  :      رجال السند
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً 

 :     التخريج 
. )٣(وذكره ابن إسحاق يف السرية عـن عاصـم حنـوه            .  )٢(أخرجه ابن سعد يف الطبقات عن ابن إدريس مثله          

 رسـول  أُهدي إىل: وأخرج الطرباين يف الكبري بسنده عن عاصم، عن أبيه عمر ، عن  أبيه قتادة بن النعمان، قال 
 حىت اندقت عن سـنتها، ومل أزل عـن           قوس فدفعها إيلّ يوم أحد فرميت ا بني يدي رسول اهللا             اهللا  

 ميلـت    ألقى السهام بوجهي، كلما مال سهم منها إىل وجه رسول اهللا             مقامي نصب وجه رسول اهللا      
قيت على خـدي وتفـرق       بال رمي أرميه، فكان آخرها سهما بدرت منه حد         رأسي ألقي وجه رسول اهللا      

 يف كفـي     ، فلما رآها رسـول اهللا        اجلمع، فأخذت حدقيت بكفي فسعيت ا يف كفي إىل رسول اهللا            
  . )٤())عينيه وأحدمها نظراً اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن: (( دمعت عيناه ، فقال

 .)٥(رواه الطرباين ، وفيه من مل أعرفه : قال اهليثمي
 . )٦( قتادة بن النعمان مقبول ، من الثالثة ، أخرج له الترمذي وعمر بن

وأخرجه البيهقي يف الدالئل بسنده عن عبد الرمحن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم ، عن أبيه ، عن قتادة أنه                     
، )) ال((:  فقـال  أصيب عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته ، فأرادوا أن يقطعوها ، فسألوا رسول اهللا                 

 . )٧(فدعا به فغمز حدقته براحته فكان ال يدري أي عينيه أصيب 
 يف إسناده ضعف ، ألن عاصم بن عمر مقبول  :     احلكم على احلديث 

                                                                                                                                                                              
 )كرش : (   املصباح املنري  ، مادة )١(
 )٣/٤٥٣ (  الطبقات الكربى )٢(
 )٣/٨٧(  السرية النبوية )٣(
 )١٢:  رقم١٩/٨(  املعجم الكبري  )٤(
  )٥٢٥ / ٨(   جممع الزوائد )٥(
 ٤٩٥٧:   التقريب    انظر  )٦(
 )٢/٣٧٠(  دالئل النبوة  )٧(
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رد يد خبيب    حدثنا ابن إدريس ، عن حممد بن إسحاق، أن رسول اهللا            -١٢٤١٥-)٢٥٤(
    . فلم ير منها إال مثل خط ول اهللا ابن يساف، وضرب يوم بدر على حبل عاتق، فردها رس

 . كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :     رجال السند 
 .تقدمت ترمجتهما 

 :     التخريج 
أخرج أمحد يف مسنده، وابن سعد يف الطبقات، والطرباين يف الكبري، واحلاكم يف املستدرك، عن يزيد بن هارون                  

 وهو يريـد    أتيت رسول اهللا    : ا خبيب بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن جده، قال         نا املستلم بن سعيد، ثن    : قال
أَو (( : إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً ال نشهده معهم، قال           : غزواً ، أنا ورجل من قومي، ومل نسلم، فقلنا        

هدنا معـه، فقتلـت     فأسلمنا، وش : قال )) فال نستعني باملشركني على املشركني    : ((ال، قال :  قلنا ؟))أسلمتما  
ال عدمتَ رجال وشحك هـذا الوشـاح،        : رجال ، وضربين ضربة ، وتزوجت بابنته بعد ذلك ، فكانت تقول           

 .  )١(هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  : قال احلاكم. ال عدمتِ رجال عجل أباك إىل النار :   فأقول
 عبد الرمحن هذا، وهو ابن خبيب بن يساف أورده          ورجاله ثقات غري  : وذكره الشيخ األلباين يف الصحيحة وقال       

من رواية ابنه خبيب هذا فقط ، ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديال ، وذكره ابن حبان                 ) ٢/٢/٢٣٠(ابن أيب حامت    
 . )٢(يف الثقات أيضاً 

 حممـد بـن     أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري عن          : وقد ذكر معناه ابن األثري يف األسد قال         
 يوم بدر فمال شقه ، فتفل عليه رسول         –يعين جده   –ضرب خبيب   : إسحاق حدثين خبيب بن عبد الرمحن قال        

 . )٣( وَألمه ورده فانطلق اهللا 
ضرب خبيب جدي يوم بدر     : حدثين خبيب بن عبد الرمحن قال       : وقال ابن إسحاق  :  يف اإلصابة     وقال احلافظ 

 .  )٤(ورده وألمه  فمال سيفه فتفل عليه النيب 
 
 

                                                           
 )١٢٢-٢/١٢(، املستدرك ) ٤١٩٤: ( ، املعجم الكبري، رقم)٣/٥٣٤(، الطبقات الكربى )٣/٤٥٤(  املسند  )١(
 )١١٠١:  (، رقم  سلسلة األحاديث الصحيحة )٢(
 )١/٥٩٥( أسد الغابة  )٣(
 )٢/٢٦٢(  اإلصابة يف متييز الصحابة )٤(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٣٨٨ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

………………………………………………………………… 
 :     احلكم على احلديث 

 معضل يف طريق املصنف وطريق ابن األثري واحلافظ ، متصل عند أمحد وغريه ، ويف إسناده عبد الرمحن بن خبيب
 .مل يوثقه سوي ابن حبان 

 :     الغريب 
  .)١(تالءم الشيئان والتأما مبعىن  والءم بني الشيئني ، إذا مجع بينهما ووافق ، وألم

أي ضربك هذه الـضربة يف      ))ال عدمت رجال وشحك هذا الوشاح       : ((ويف حديث : قال يف النهاية  :  الوشاح
واألصل يف الوشاح شيء ينسج عريضا من أدمي، ورمبا رصع باجلوهر واخلرز ، تشده املرأة بني                .  موضع الوشاح   

  .)٢(عاتقيها وكشحيها 
 .)٣(هو عرق أو عصب هناك: هو ما بني العنق واملنكب، وقيل: هو موضع الرداء من العنق، وقيل: قحبل العات

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 )ألم : (   النهاية ، مادة )١(
 )وشح : (  املصدر السابق ، مادة )٢(
 )حبل : (  املصدر السابق ، مادة )٣(
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: حدثنا عبد اهللا بن إدريس، عن حممد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، قال             -١٢٤١٦-)٢٥٥(
هللا  ا  فجعل يذكر قريشاً وما مجعت، يتوعده م، فقال لـه رسـول            جاء رجل إىل رسول اهللا      

)):هميأىب ذلك عليك بنو قيلةدم قوم يف حط )١(، إفَر   (( 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  :رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وفيهم ابن إسحاق مدلس وقد عنعن 

 :      التخريج 
 .)٢(أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد ، عن املصنف مثله 

 أخرج ابن أيب عاصم يف اآلحاد، والطرباين يف الكبري واألوسط، واحلاكم يف املستدرك، بسندهم عن ماويشهد له 
 متس ركبيت ركبتيه فأتاه آت فالتقم أذنه فـتغري  وجـه             كنت جالساً عند رسول اهللا      : أيب واقد الليثي قال     

طفيل يتهددين ويتهدد من بـإزائي،  هذا رسول عامر بن ال: ((وثار الدم يف أسارير وجهه مث قال  رسول اهللا   
فكفانيه اهللا بالبنني من ولد إمساعيل      : (( ولفظ الطرباين   )). يكفيين اهللا تعاىل بالسر من ولد إمساعيل بابين قيلة        

ويتهدد مـن   ((: وكذا احلاكم يف املستدرك ، إال أنه قال       . قال هاشم يعين األنصار     : زاد الطرباين    ))بابين قيلة 
ال يروى هذا احلديث عن أيب      : قال الطرباين  )).  كفانيه اهللا عز وجل بولد إمساعيل وابين قيلة        يأوي إيل ، وقد   

 . )٣(واقد إال ذا اإلسناد ، تفرد به هشام بن عمار 
 .  )٤(ويف إسنادمها عبد اهللا بن يزيد البكري وهـو ضـعيف            … رواه الطرباين يف الكبري واألوسط    : قال اهليثمي 

 .ار وبنو قيلة هم األنص
  :احلكم على احلديث     

ابن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعن، وهو موصول عند ابن أيب عاصـم والطـرباين               : مرسل عند املصنف، وفيه   
 .وغريمها، فيتقوى بعضه ببعض 

 
 

                                                           
 جدهم:   يف اآلحاد )١(
 ) ١٧٣٠: رقم٣/٣٤١(  اآلحاد واملثاين )٢(
، املستدرك ) ٦٧٥٨: (، املعجم األوسط، رقم) ٣٢٩٩: (لكبري ،رقماملعجم ا، ) ١٧٣١: ( رقم   اآلحاد ،)٣(
)٣/٥٣٢( 
  )٧٧٣ / ٩(  جممع الزوائد  )٤(
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حدثين معاذ  : حدثنا زيد بن احلباب، عن هشام بن هارون األنصاري، قال         -١٢٤٢٦ -)٢٥٦(
 األنصار،  اللهم اغفر لألنصار، ولذراري   :(( قال رسول اهللا    : بن رفاعة بن رافع، عن أبيه قال      

 )) . وملواليهم، وجريام ولذراري ذراريهم،
 . إنه زائد من حديث رفاعة بن رافع :نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترمجته ، وهو صدوق  : زيد بن احلباب

قـال  . لسابعة ، أخرج له أبو داود يف فضائل األنـصار           هو املدين ، جمهول، من ا     : هشام بن هارون األنصاري   
اللـهم اغفـر    :(( هشام بن هارون عن معاذ بن رفاعة  ال يعرف، روى عنه زيد بن احلباب حديث                : الذهيب

 .، يقع عالياً يف أمايل الوراق  ))لألنصار ،ولذراريهم ، وجريام
اذ بن رفاعة بن رافع الزرقي ، روى عنه زيـد بـن             يروي عن الشاميني ومع   : وقال: وذكره ابن حبان يف الثقات    

 .)١(احلباب 
هو األنصاري ، الزرقي املدين ، صدوق ، من الرابعة ، أخرج له اجلماعة إال مـسلماً                 : معاذ بن رفاعة بن رافع    

 .)٢(وابن ماجه 
  :     التخريج

 .  ومل يذكرا املوايل أخرجه البزار يف مسنده والطرباين يف  الكبري بسنديهما عن زيد بن احلباب،
 .)٣(ال نعلمه يروى عن رفاعة إال ذا اإلسناد  : قال البزار
 . )٤(رواه البزار والطرباين ، ورجاهلما رجال الصحيح غري هشام بن هارون وهو ثقة : قال اهليثمي

 .)٥( ))اللهم اغفر لألنصار ولذراري األنصار ((وأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد عن املصنف إىل قوله 
 :     احلكم على احلديث 

فيه هشام بن هارون جمهول ، وقد وثقه ابن حبان واهليثمي ، وللحديث شواهد من حديث أنـس وأيب سـعيد                     
 .  )٦(وغريمها 

                                                           
 ٧٣٠٦:  ، التقريب  ) ٤/٣٠٥(، ميزان االعتدال ) ٧/٥٦٩(  الثقات البن حبان )١(
 ٦٧٣٠:     التقريب  )٢(
 )٤٥٣٤(:   املعجم الكبري ، رقم )٣(
  )٩/٧٨٣(جممع الزوائد  )٤(
 )١٧٥١: (، رقم   اآلحاد واملثاين )٥(
  )٧٨٣ / ٩( ، جممع الزوائد  ) ٣٥٥ / ٣(اآلحاد :  انظر )٦(
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ثنا شعبة، عن معاوية بن قُرة، أنه مسع أنـساً          : حدثنا شبابة بن سوار، قال    -١٢٤٢٩-)٢٥٧(
 )).نصار واملهاجرةاللهم أصلح األ:(( قالحيدث عن النيب 

 .كله زائد على الكتب الستة   :نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترمجة شعبة وهو ثقة حافظ 
هو املدائين ، أصله من خراسان ، ثقة حافظ ، رمي باإلرجاء ، من التاسعة ، مات سنة أربع أو             : شبابة بن سوار    

    )١(.مخس ، أو ست ومائتني ، أخرج له اجلماعة 
هو ابن إياس بن هالل املزين ، أبو إياس البصري ، ثقة ، من الثالثة ، مات سنة ثالث عـشرة                      : معاوية بن قرة  

 .)٢(ومائة وهو ابن ست وسبعني سنة ، أخرج له اجلماعة 
 :     التخريج 

وذكـره  . )٣( فقـط  )) أصلح األنصار  اللهم((: أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد عن املصنف مثله إال أنه قال           
 .)٤(اهلندي يف الكنـز ، وعزاه إىل املصنف 

 :     احلكم على احلديث 
 .إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 ٢٧٣٣:    التقريب  )١(
 ٦٧٦٩:    املصدر السابق   )٢(
 )٧٦٨: (، رقم   اآلحاد واملثاين )٣(
 )١٤/٣٧٩٥٤(  كنـز العمال  )٤(
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 ما ذكر يف فضل قريش
: ثنا هاشم بن هاشم، عن أيب جعفر، قال       : حدثنا عبد اهللا بن إدريس ، قال      -١٢٤٣١-)٢٥٨(

فتضلوا، وال تأخروا عنها فتضلوا، خيار قريش خيـار         ال تقدموا قريشاً    : (( قال رسول اهللا    
 لو ال أن تبطر قريش ألخربـا مبـا        ! الناس، وشرار قريش شرار الناس، والذي نفس حممد بيده        

   )).خليارها عند اهللا أو ماهلا عند اهللا 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .وكذا أبو جعفر . مراراً ، وهو ثقة تقدم  : عبد اهللا بن إدريس

ة ، مات سنة بضع وأربعني ومائة هو ابن عتبة بن أيب وقاص الزهري املدين ، ثقة ، من السادس       : هاشم بن هاشم  
 . )١(أخرج له اجلماعة 

  :     التخريج
 .  )٢(ذكره السيوطي يف الدر  واهلندي يف الكنـز ، وعزواه إىل املصنف 

 :احلديث      احلكم على 
 .مرسل ، ورجاله رجال الصحيح 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
    ٧٢٥٨:    التقريب  )١(
 )٣٣٨٤٥: (، كنـز العمال، رقم ) ٦/٣٩٩(  الدر املنثور )٢(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٣٩٣ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن خثيم، عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعـة،              -١٢٤٣٣-)٢٥٩(
ال، : ؟ قالوا ))هل فيكم من غريكم   : (( قريشاً، فقال  مجع رسول اهللا    : عن أبيه، عن جده، قال    

 إن  تكم منكم وموالكم منكم، وحليفكم منكم،     ابن أخ : (( إال ابن أختنا وموالنا وحليفنا، فقال     
 )) .، فمن بغى هلم العواثر كبه اهللا على وجهه قريشاً أهل صدق وأمانة

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

ثمان ، صدوق،    القاري املكي ، أبو ع     -باملعجمة واملثلثة ، مصغراً     –هو عبد اهللا بن عثمان بن خثيم         : ابن خثيم 
 . )١(من اخلامسة ، مات سنة اثنتني وثالثني ومائة ، أخرج له البخاري تعليقاً ، وأخرج له الباقون 

 هو ابن رافع العجالين ، مقبول ، من السادسة ، أخرج لـه البخـاري يف األدب                  :إمساعيل بن عبيد بن رفاعة      
 .)٢(املفرد ، وأخرج له الترمذي وابن ماجه 

 ووثقه العجلي   عبيد اهللا،ولد يف عهد النيب    : ن رفاعة بن رافع بن مالك، األنصاري الزرقي، ويقال        عبيد ب : أبوه  
 .)٣(، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له أصحاب السنن األربعة 

 :      التخريج 
بسندمها عن عبد اهللا بـن      والبزار يف مسنده ، والطرباين يف الكبري،        .)٤(أخرجه أمحد يف مسنده عن وكيع ، مثله           

وإال فانظروا ،   ،  وأنتم أال تسمعون، إن أوليائي منكم املتقون ، فإن كنتم أولئك فذاك           : ((خثيم ،مبعناه، وزادا  
 .)٥( )) ال يأيت الناس باألعمال يوم القيامة، وتأتون باألثقال فنعرض عنكم

ورجال أمحـد والبـزار     … اين بنحو البزار    والطرب…  وأمحد باختصار  –واللفظ له –رواه البزار    : قال اهليثمي 
 .)٦(وإسناد الطرباين  ثقات 

 :      احلكم على احلديث 
 .ضعيف ، فيه إمساعيل بن عبيد مقبول 

 . )١(مجع عاثر ، وهي حبالة الصائد ، أو عاثرة ، وهي احلادثة اليت تعثر بصاحبها  : العواثر : الغريب

                                                           
 ٣٤٦٦:    التقريب  )١(
  ٤٦٧:    املصدر السابق   )٢(
 ٤٣٧٢:    املصدر السابق )٣(
 )٤/٣٤٠(  مسند أمحد  )٤(
 )٤٥٤٤: (رقم املعجم الكبري،  )  ٢٧٨٠: (  كشف األستار ، رقم )٥(
  )٩/٧٥٧(  جممع الزوائد  )٦(
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عن ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن طلحة بـن           حدثنا يزيد بن هارون ،       -١٢٤٣٥ -)٢٦٠(
: (( ، قال   عبد اهللا بن عوف، عن عبد الرمحن بن األزهر، عن جبري بن مطعم، أن رسول اهللا                 

 الـرأي      يف نبل : ما عين بذلك؟ قال   : قيل للزهري )) إن للقرشي مثل قوة رجلني من غري قريش         
. 

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 : رجال السند     

وهو حممد بن مـسلم     - : والزهري–وهو حممد بن عبد الرمحن بن املغرية        - : يزيد بن هارون ،و ابن أيب ذئب      
 .  تقدموا، وهم ثقات -بن عبيد اهللا

هو الزهري املدين القاضي، ابن أخي عبد الرمحن، يلقب طلحة الندي، ثقة مكثـر              : طلحة بن عبد اهللا بن عوف     
  . )٢( مات سنة سبع وتسعني، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة، أخرج له اجلماعة إال مسلما فقيه، من الثالثة،

 .صحايب  : عبد الرمحن بن األزهر
 :     التخريج 

أخرجه أمحد يف مسنده، والطيالسي يف مسنده، وابن أيب عاصم يف السنة، والبزار يف مسنده ،وأبو يعلى يف مسنده    
حبان يف صحيحه، والطرباين يف الكبري، وأبـو نعـيم يف احلليـة، واحلـاكم يف          ، والطحاوي يف املشكل، وابن      

.  املستدرك، والبيهقي يف الكربى، والبغوي يف شرح السنة، واخلطيب يف تارخيه، كلهم من طريق ابن أيب ذئـب                   
 . )٣(هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب  : قال احلاكم

 .د اهللا بن عوف ليس من رجال مسلم طلحة بن عب: قلت
 . )٤(رواه أمحد وأبو يعلى والبزار والطرباين ، ورجال أمحد وأيب يعلى رجال الصحيح : قال اهليثمي

 :      احلكم على احلديث 
 .صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح 

                                                                                                                                                                              
 )عثر : (   النهاية  ، مادة )١(
 ٣٠٢٥:    التقريب   )٢(
:  كشف األستار رقم ،)١٥٠٨: (، السنة ،رقم )٩٥١: (، مسند الطيالسي، رقم ) ٨٣، ٤/٨١(  مسند أمحد )٣(
 ،  ) ٦٢٦٥: (اإلحسان ، رقم ، ) ٤/٢٠٣(، مشكل اآلثار  ) ٧٤٠٠: (رقم ، مسند أيب يعلى، ) ٢٧٨٥(

 ، )١/٣٨٦(، السنن الكربى ) ٤/٧٢( املستدرك ، ) ٩/٦٤(، حلية األولياء )١٤٩٠: ( رقم املعجم الكبري ،
 )٦٢-١٤/٦١(شرح السنة 

 )٩/٧٥٦( جممع الزوائد )٤(
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ن  حدثنا عبد األعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سهل بن أيب حثمة،  أ              -١٢٤٣٦ -)٢٦١(
 تعلَّموا عن قريش، وال تعلِّموها،وقدموا قريـشاً، وال تؤخروهـا، فـإن           :((  قال رسول اهللا   

 )).  قريش للقرشي قوةَ الرجلني من غري
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال عبد األعلى 

أبـو  : أبو حممد ، وكان يغضب إذا قيل له         _  باملهملة   -لبصري السامي ،    هو ابن عبد األعلى ا     : عبد األعلى 
 .)١(مهام ، ثقة، من الثامنة ، مات سنة تسع ومثانني ومائة ، أخرج له اجلماعة 

 .صحايب صغري  : سهل بن أيب حثمة
 :      التخريج 

:  قال  حثمة أن رسول اهللا      بن أيب !) هكذا  (أخرجه عبد الرزاق يف املصنف عن معمر عن الزهري عن سليمان          
هذا مرسل، وروي موصـوال، ولـيس       : وقال.والبيهقي يف الكربى من طريق عبد الرزاق ، مثله          . فذكر حنوه   

 . )٢(بالقوي 
مرسل ، ألنه رواه من طريق عبد الرزاق عن سليمان بن أيب حثمة ، وهو خمتلف يف صحبته فذكره                   : قوله  : قلت

لـه صـحبة ،     :  ، وقال ابن حبان      ولد يف عهد النيب     :  حيفظ عنه ، وقال       ومل ابن سعد فيمن رأى النيب      
 . )٣(وذكره خليفة بن خياط يف الطبقة األوىل من أهل املدينة 

، )) قدموا قريـشا وال تقْـدموها        ((،))تعلموا من قريش وال تعلموها    ((وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ،        
 .)٤(كالمها عن املصنف 

 .)٥(يف املطالب ، والسيوطي يف الدر واهلندي يف الكنـز، وعزوه إىل املصنف وذكره احلافظ 
  .)٦(وأخرجه األلباين يف اإلرواء 
 :      احلكم على احلديث 

                                                           
 ٢٧٣٤:   التقريب  )١(
 )٣/١٢١(، السنن الكربى ) ١١/٥٥(  املصنف  )٢(
  )٣/٢٤٢(  اإلصابة )٣(
 )١٥١٥،١٥٢١: (  ،رقم   السنة)٤(
 ، ) ٣٣٨٠٨: (، كنـز العمال رقم ) ٦/٣٩٩(، الدر املنثور ) ٤/١٣٩(  املطالب العالية )٥(
  )٢/٢٩٦(  إرواء الغليل  )٦(
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 .صحيح ، رجاله رجال الصحيحني 

حدثنا الفضل بن دكني،عن عبد اهللا بن مبشر، عن زيد بن أيب -١٢٤٣٧–) ٢٦٢(
الناس تبع لقريش يف هذا  (( قال النيب :رب ، فقالقام معاوية على املن:عتاب ، قال

 لوال أن تبطر قريش! األمر ، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا ، واهللا
  )) .    ألخربا مبا خليارهم عند اهللا

 . ، والفقرة األخرية زائدة على الكل إنه زائد من حديث معاوية  : نوع الزيادة
 : لسند       رجال ا

 .  تقدم مراراً ، وهو ثقة الفضل بن دكني
هو موىل أم حبيبة رضي اهللا عنها ، جليس ابن أيب ذئب ، عن زيد بن أيب عتـاب                    : عبد اهللا بن مبشر   

 وثّقه ابن معني ، وعلق له البخاري حديث         – الفضل بن دكني     –عن معاوية ، وعنه الثوري وأبو نعيم        
 .)١( ، ووصله أمحد والطرباين ))قريش خري النساء نساء (( : معاوية 

هو موىل معاوية ، أو أخِته أم حبيبة ، ثقة ، من الثالثة ، أخرج لـه البخـاري يف                     : زيد بن أيب عتاب   
 .)٢(مبثناة وآخره موحدة : وعتاب . األدب املفرد ، وأخرج له الباقون إال الترمذي 

 :      التخريج 
 . )٣(بن دكني ، مثله أخرجه أمحد يف مسنده عن الفضل 

الناس تبع لقريش يف هذا األمر :(( وابن أيب عاصم يف السنة عن املصنف عن الفضل بن دكني ، بلفظ
 .)٤(وصححه العالمة األلباين )). ، خيارهم تبع خليارهم ، وشرارهم تبع لشرارهم 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………… 
                                                           

  )٥٨٣:  رقم ٢/٧٦٣( ، تعجيل املنفعة ) ١٧٦/ ٥(   اجلرح )١(
 ٢١٤٥:    التقريب  )٢(
 )٤/١٠١(  املسند )٣(
 )٢/٥٣٤(   السنة )٤(
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خري نساء ركنب اإلبل نـساء       : (( اري عقب حديث أيب هريرة      وأخرجه احلافظ يف تغليقه ، إذ علقه البخ       
 .)١(ويذكر عن معاوية وابن عباس رضي اهللا عنهم : ، قال  )) قريش

مثّ ساق بسنده إىل الفضل بن دكني عن عبد اهللا بن مبشر عن زيـد بـن أيب                  : أما حديث معاوية    : قال احلافظ 
من شعر غريها ، فإمنا تدخله       أميا امرأة أدخلت شعرها   (( :  يقول مسعت رسول اهللا    : عتاب عن معاوية قال   

الناس تبع لقريش يف هذا األمر، خيارهم يف اجلاهلية خيـارهم يف اإلسـالم إذا               : (( ، قال النيب    ))زوراً  
وهذا إسناد صحيح متصل ،      : قال احلافظ ))   لوال أن تبطر قريش ألخربا مبا خليارهم عند اهللا        ! فقهوا، واهللا 

 .)٢(له ثقات ورجا
الناس تبع لقريش يف هـذا الـشأن ، مـسلمهم           ((: أخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة        ويشهد له ما  

  .)٣()) ملسلمهم، وكافرهم لكافرهم
 . )٤()) الناس تبع لقريش يف اخلري والشر (( :  من حديث جابر ومسلم

 :      احلكم على احلديث 
 .صحيح ، رجاله ثقات 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
  ) ٥٣٦٥: (   كتاب النفقات، باب حفظ املرأة زوجها يف ذات يده والنفقة، رقم )١(
 )٤/٤٨١(  تغليق التعليق )٢(
 يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً  :   أخرجه البخاري يف املناقب ، باب قول اهللا تعاىل)٣(

: ومسلم يف اإلمارة ، رقم ) .٣٤٩٥: (، رقم]١٣:احلجرات[  ،  وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم
)١٨١٨. (  
  )١٨١٩: ( إلمارة ، رقم   كتاب )٤(
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، عـن بكـري   )١(ثنا سهل أبو األسد: ثنا األعمش، قال:حدثنا وكيع ، قال -١٢٤٣٨- )٢٦٣(
  وحنن يف بيت رجل من األنصار ، فأخـذ بعـضاديت           أتانا رسول اهللا    : اجلزري، عن أنس،قال  

  ))األئمة من قريش:(( الباب، مثّ قال
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :رجال السند      
 . تقدما ومها ثقتان مشوكيع واألع

 :وقال أبو زرعة .   وثقة ابن معني-وقرارة قبيلة من اليمن–هو القراري  :سهل أبو األسد
صدوق ، روى عن بكري بن وهب وأيب صاحل احلنفي على خالف فيه ، وعنـه شـعبة واألعمـش ومـسعر                      

 مساه عليا ، وإمنا هو سهل، وكناه        جزم الدارقطين ومجاعة قبله أن شعبة وهم فيه، إذ        : قال احلافظ   . واملسعودي  
هو القراري برائني مهملتني قبلها قاف، وروى عنـه األعمـش           واحلنفي  : أبا األسود وإمنا هو أبو األسد، وقال      

مساه أمحد وابن معني ومسلم والنسائي وابن أيب حامت عن أبيـه            : قال.   ومسعر واملسعودي على الصحة انتهى    
د احلاكم وابن حبان وابن ماكوال وابن عبد الرب وابن السمعاين أنه سهل بن أسد               وأيب زرعة ، والدواليب وأبو أمح     

 .  من اليمن : قرارة قبيلة ، زاد ابن حبان: وقال البخاري . القراري ) هكذا(
 .)٢(مقبول ، من الرابعة ، أخرج له النسائي : وقال احلافظ

: قال األزدي : ه سهل أبو األسد، قال احلافظ     هو ابن وهب، روى عن أنس بن مالك ، روى عن          : بكري اجلزري   
 .)٣(مقبول من اخلامسة، أخرج له النسائي: وقال.ليس بالقوي، وذكره ابن حبان يف الثقات

 :     التخريج 
أخرجه أمحد يف مسنده ، والبخاري يف التاريخ، وابن أيب حامت يف العلل، وأبو يعلى يف مسنده ، وابن أيب عاصم                     

عيم يف احللية ، والبيهقي يف الكربى ، كلهم من طريق األعمش عن سهل عن بكري عن أنـس                   يف السنة ، وأبو ن    
)٤( . 

 

                                                           
 .سهيل بن أيب األسد :   يف املطبوعة ومسند أمحد )١(
 ، )٣٩٨– ٧/٣٩٧(، ذيب التهذيب )٤/٣٢١(، الثقات )٤/٢٠٦(، اجلرح )٤/٩٩(  التاريخ الكبري )٢(

 ٤٨١٨: التقريب 
 ٧٦٩:  ، التقريب  ) ١/٤٩٦(، ذيب التهذيب ) ٤/٧٧(، الثقات ) ٢/٤٠٢(  اجلرح )٣(
 : ، مسند أيب يعلى، رقم )٢٧٩٩:رقم ٢/٤٣٠(، العلل )٤/٩٩، ٢/١١٢(، التاريخ الكبري )٣/١٨٣(  املسند )٤(
 )٣/١٢١(، السنن الكربى ) ٨/١٢٢(، حلية األولياء  ) ١١٢٠: ( ، السنة رقم ) ٤٠٣٣(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٣٩٩ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

………………………………………………………………… 
   .)١(وأخرجه أمحد يف مسنده، والنسائي يف الكربى، كالمها من طريق شعبة، عن علي أيب األسد، عن بكري 

 من طريق األعمش، عن أيب صاحل احلنفي، عن بكري، عن أنس            وأخرجه الطرباين يف األوسط ،وأبو نعيم يف احللية،       
  .  )٢(وأبو صاحل احلنفي امسه عبد الرمحن بن قيس: وقال أبو نعيم . 

حدثنا حممد بن معمر، ثنا أبو داود، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أنس عـن                : وأخرجه البزار يف مسنده قال    
. ال نعلم أسند سعد عن أنس إال هـذا          : اخل ، قال البزار      )) ا بثالثة األئمة من قريش ما عملو    :((  قال النيب  
 حدثنا إبراهيم بن هانئ ثنا حممد بن بكار عن بالل عن سعيد بن بشري عن قتادة عن أنس أن الـنيب                      : وقال
 . )٣( اخل ))امللك قي قريش ، هلم عليكم ،ولكم عليهم مثله: (( قال

 . )٤( اهللا بن فروخ، عن ابن جريج، عن خبيب بن أيب ثابت، عن أنس والطرباين يف الكبري بسنده عن عبد
واحلاكم يف املستدرك بسنده عن موسى بن إمساعيل التبوذكي ثنا الصعق بن حزن ثنا علي بن احلكم البناين عـن                    

. هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجـاه          : قال احلاكم    )). األمراء من قريش  ((أنس بن مالك    
 .  )٥(قه الذهيب وواف

،  ) قـريش  امللـك يف  (: رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين يف األوسط أمت منهما والبزار إال أنه قال            : قال اهليثمي 
  .)٦(ورجال أمحد ثقات 

 :احلكم على احلديث     
السنة البـن   بكري اجلزري، وصححه الشيخ العالمة األلباين يف خترجيه كتاب          :إسناده حسن لغريه باملتابعات، فيه      

 . وكذا الشيخ أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب يف خترجيه مسند أمحد .)٧(أيب عاصم باملتابعات 
 

 
 

                                                           
  )٥٩٤٢:رقم ٤٦٨-٣/٤٦٧(، السنن الكربى ) ٣/١٢٩(  املسند )١(
 )٨/١٢٢(، حلية األولياء ) ٦٦١٠(:   املعجم األوسط ، رقم )٢(
  )١٥٧٩ ، ١٥٧٨: (   كشف األستار  ، رقم )٣(
  )٧٢٥: (   املعجم الكبري  ، رقم  )٤(
 )٤/٥٠١(  املستدرك )٥(
  )٥/٣٤٨(  جممع الزوائد  )٦(
 )٢/٥٣١(  السنة  )٧(
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حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن زياد بن خمراف ، عن أيب كنانة ، عن أيب                -١٢٤٣٩-) ٢٦٤(
 قريش  إن هذا األمر يف   : ((  على باب بيت فيه نفر من قريش،فقال       قام رسول اهللا  : موسى،قال

.     (( 
  .إنه زائد من حديث أيب موسى  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 . وهو ابن أيب مجيلة ، تقدما ، ومها ثقتان – أبو أسامة ، وعوف

هو املزين والء ، أبو احلارث البصري ، ثقة ، من اخلامسة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد                    : زياد بن خمراق  
 . )١(بكسر امليم وسكون املعجمة  : وخمراق. داود ، وأخرج له أبو 

هو معاوية بن قرة ومل يثبت ، أخرج له         : هو القرشي ، عن أيب موسى، جمهول ، من الثالثة ، ويقال            : أبو كنانة 
 . )٢(أبو داود 

 :      التخريج 
: ة، عن أيب موسى قال    أخرجه أمحد يف مسنده عن غندر وأيب أسامة عن عوف ،عن زياد بن خمراق ،عن أيب كنان                

هل يف البيت إال    (( : وأخذ بعضادة الباب ، مث قال     :  على باب بيت فيه نفر من قريش، فقال        قام رسول اهللا    
: (( مث قال : قال )) ابن أخت القوم منهم   (( : غري فالن، ابن أختنا، فقال    ! يا رسول اهللا  : ، فقيل :  قال ؟ ))قرشي

ا استرمحوا رمحوا، وإذا حكموا عدلوا ، وإذا قسموا قسطوا ، فمـن مل              إن هذا األمر يف قريش، ما داموا، إذ       
 )٣())يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ، ال يقبل منه صرف وال عدل

 ال نعلمه ذا اللفـظ إال       :قال البزار . والبزار يف مسنده عن حيىي بن حكيم، عن حممد بن جعفر عن عوف،اخل              
 . )٤(سى ، وأبو كنانة روى عنه زياد بن خمراق حديثني ،هذا أحدمها عن أيب مو

 .)٥(نا عوف : حممد بن بشار، نا عبد الوهاب بن عبد ايد وحممد بن جعفر، قاال: والروياين يف مسنده قال
 . )٦(رواه أمحد والبزار والطرباين ، ورجال أمحد ثقات : قال اهليثمي 

   

                                                           
 ٢٠٩٨:    التقريب  )١(
 ٨٣٢٧:    املصدر السابق  )٢(
  )٣٩٦ / ٤(   املسند  )٣(
  )١٥٨٢: (   كشف األستار  ، رقم )٤(
  )٥٥٩: (   مسند الروياين  ، رقم )٥(
 ، ومل أجده يف معاجم الطرباين ) ٥/٣٥٠(  جممع الزوائد  )٦(
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…………………………………………………………………      
 .  ) ١( ) ٢٦٢( املتقدم عند حديث      أخرجه البخاري من حديث معاوية وبشهد له ما 

 :احلكم على احلديث     
ضعيف جلهالة أيب كنانة ، ولكنه يتقوى باألحاديث الصحيحة اليت وردت يف الباب، مثل حديث أنس 

 .ومعاوية وغريمها رضي اهللا عنهم أمجعني 
 :الغريب     

خشبتان منصوبتان مثبتتان يف : جانب العتبة من الباب ، وعضادتا الباب–بالكسر  : لبابعضادة ا
 .  )٢(احلائط على جانبيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٧١٣٩:(، ويف األحكام ، باب األمراء من قريش، رقم ) ٣٥٠٠:(  كتاب املناقب، باب مناقب قريش، رقم )١(
 )عضد : (لوسيط ، مادة انظر املصباح املنري، واملعجم ا)٢(



 
 كتاب  الفضائل                                - ٤٠٢ -                              زوائد مصنف ابن أيب شيبة 

                                                                                       
 

 حدثنا الفضل بن دكني، عن سفيان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن القاسـم               -١٢٤٤٠-)٢٦٥(
 األمـر إن هـذا     : (( اهللا  قال رسول   : عتبة عن أيب مسعود قال     ابن احلارث عن عبيد اهللا بن     

  .)) ، وأنتم والته فيكم

 إنه زائد من حديث أيب مسعود البدري  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال القاسم بن احلارث ، وهم ثقات 
سة ،  هو القاسم بن حممد بن عبد الرمحن بن احلارث بن هاشم املخزومي، مقبول  من الساد               : القاسم بن احلارث  

ذه رواية األكـابر عـن       وه )١(وثق  : وقال الذهبيب يف الكاشف   . وذكره ابن حبان يف الثقات    . أخرج له النسائي  
 .ن حبيباً أكرب من القاسمإاألصاغر إذ 

 :التخريج      
 . )٢(أخرجه أمحد يف مسنده عن معاوية بن هاشم وأيب نعيم عن سفيان 

شري عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان، وحدثنا احلسني بن إسحاق الن           حدثنا علي بن    : والطرباين يف الكبري قال     
وحدثنا حممد بن عثمان ثنا أيب ثنا الوليد بن عقبة الشيباين ثنا محزة الزيـات عـن                 ) . ح(ثنا عثمان بن أيب شيبة    

 عن حبيب   حبيب بن أيب ثابت عن القاسم بن احلارث، وبسنده عن أيب كريب ثنا أبو حييي احلماين عن األعمش                 
إن هذا األمر ال يزال فيكم وأنتم والته حىت حتـدثوا           ((: ولفظ احلديث عندمها    .  )٣(بن أيب ثابت عن القاسم      

، فـالتحوكم كمـا يلتحـى        م ذلك سلّط اهللا عليكم شرار خلقه       فإذا فعلت  - حتدثوا أعماال  ما مل  - أعماالً
  )) .   القضيب

ه أمحد رجال الصحيح خال القاسم بن حممد عبد الرمحن بن احلارث            رواه أمحد والطرباين ، ورجال    : قال اهليثمي 
 .)٤(وهو ثقة 

 :    احلكم على احلديث 
 . ن القاسم مل يوثقه إال ابن حبان وأن حبيبا مدلس وقد عنعنه إفيه ضعف إذ 

     
 

                                                           
  ٥٤٩٣:  ، التقريب    ) ١٣١ / ٢( ، الكاشف   ) ٣٣٠ /٧(   الثقات )١(
 )٢٧٥-٥/٢٧٤(  املسند  )٢(
  )٧٢٢– ٧٢٠:  رقم٢٦٣-١٧/٢٦٢(  املعجم الكبري  )٣(
 )٥/٣٤٩(  جممع الزوائد  )٤(
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     ………………………………………………………………… 
 :      تعليق 

 عـن   – يعين ابن أيب ثابت      -ا حممد بن جعفر،ثنا شعبة،عن حبيب     ثن: أخرج هذا احلديث أمحد يف مسنده ، قال       
 .عبيد اهللا بن القاسم، أو القاسم بن عبيد اهللا بن عتبة، عن أيب مسعود ، اخل 

. ، جمهول ، وعنه حبيب بن أيب ثابت     بيد اهللا بن القاسم عن أيب مسعود      القاسم بن عبيد اهللا ، أو ع       : قال احلسيين 
 . الّ، ليس مبجهول ، بل هو معروف ك: قلت : قال احلافظ 

حدثنا أبـو نعـيم ، ثنـا        : وقال أمحد أيضاً  : مثّ قال .حدثنا حممد بن جعفر ، فساقه        : ونص احلديث عند أمحد   
حدثنا أبو نعيم، عـن     :  مثّ قال  : قال.  حدثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان،فساقه     : مثّ قال : قال. سفيان، فساقه 

عبد اهللا بن عتبة، وتابعه     : يعين قال أبو نعيم يف إسناده       –يعين عن سفيان    – أبو أمحد    وكذا قال . عبد اهللا بن عتبة     
 .  )١(عبيد اهللا بن عبد اهللا : أبو أمحد الزبريي، خبالف قول معاوية بن هشام

هذا مجيع ما أورده أمحد هلذا احلديث، وقصد بذلك بيان االختالف على شعبة، وعلـى سـفيان،                 : قال احلافظ 
والقاسم بن احلارث هذا ، هو ابن حممد بن عبد الرمحن ابن            : قال. حفظ من شعبة، والسيما يف األمساء       وسفيان أ 

القاسـم بـن    : قال البخاري يف ترمجته بعد حكاية من قال فيـه         : قال.احلارث بن هشام ، نسب إىل جد أبيه         
عبد الرمحن بن احلارث بن هشام      وقال أبو مرمي عن حبيب بن أيب ثابت ، عن القاسم بن حممد بن               : احلارث، قال 

 .  )٢( عن أم سلمة –وهو عمه _ حديثه عن أيب بكر ابن عبد الرمحن : ، حديثاً آخر، يعين
وقد روى حديث الباب الطرباينُّ من طريق محزة الزيات عن حبيب بن أيب ثابت، عن القاسم ابـن                  : قال احلافظ 

يعـين  _  عاء له عن األعمش عن حبيب كذلك ، مثّ قـال          احلارث ، كما قال الثوري ، وأخرجه يف كتاب الد         
وأبوكريب، عن أيب   . مل يرو عن األعمش إال احلماين وأبو عوانة، تفرد به كثري بن حيىي عن أيب عوانة                 : الطرباين  

 . )٣(حيىي عبد احلميد احلماين 
والقاسم بن حممد   : بة ز قال    ويف بعض هذا ما يرجح قول الثوري يف امسه وسنده على ما قال شع              : قال احلافظ 

أنه القاسم بن عبيد اهللا ، الصواب       : واحلاصل ؛ أن الذي وقع لشعبة       : قال. بن عبد الرمحن مترجم يف التهذيب       
 . )٤(القاسم ، عن عبيد اهللا ، فعبيد اهللا شيخه ال أبوه ، واهللا أعلم : فيه 

                                                           
 )٤/١١٨ (  املسند  )١(
 )٧/١٦٦(  التاريخ الكبري  )٢(
   كتاب الدعاء)٣(
 )٢/١٢٦(  تعجيل املنفعة  )٤(
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ذئب، عن جبري بن أيب صاحل حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي ،عن ابن أيب          -١٢٤٤٩ -)٢٦٦(
 !أبعـده اهللا     ((:فقال،  إن رجالً قُِتلَ، فقيل للنيب      : عن الزهري، عن سعد بن أيب وقاص، قال       

 )) .إنه كان يبغض قريشاً 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
د الزبريي الكويف ، ثقة ثبت ، إال أنه قد خيطئ يف            هو ابن الزبري بن درهم ، أبو أمح        : حممد بن عبد اهللا األسدي    

 .)١(حديث الثوري ، من التاسعة ، مات سنة ثالث ومائتني ، أخرج له اجلماعة 
 . تقدما ، ومها ثقتان  : ابن أيب ذئب والزهري

 . )٢( حجازي ، مقبول ، من السابعة ، أخرج له البخـاري يف األدب املفـرد    :  قال احلافظ  :جبري بن أيب صاحل     
 .)٣(وذكره ابن حبان يف الثقات 

 :      التخريج 
 . )٤(أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة عن املصنف ، وابن سعد يف الطبقات، مثله 

: (( أن رجال من ثقيف قتل يوم أحد ، فقال الـنيب            : وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف عن معمر عن الزهري        
  .)٥( ))فإنه كان يبغض قريشاً ! أبعده اهللا 

حدثنا إبراهيم بن حممد البيت، ثنا عبد الرمحن بن عياض،حدثين عمي عيينة، عن             : وأخرجه البزار يف مسنده ،قال    
،  ، وقد كـان أسـلم  إن فالناً الثقفي قتل  قيل للنيب : عبد امللك بن حيىي، عن حممد بن سعد، عن أبيه، قال

 .  )٦(ن هذا الوجه ال نعلمه يروى عن سعد إال م: قال البزار. فذكره : فقال
  )٧(رواه البزار ، وفيه من مل أعرفه  :  قال اهليثمي

ن الزهري مل يسمع من سعد، فمات سعد يف سنة مخس ومخسني، والزهري             إمنقطع، إذ   : احلكم على احلديث    
 .  من صغار التابعني

                                                           
 ٦٠١٧:  التقريب  )١(
 ٩٠١:    املصدر السابق  )٢(
 ) .٦/١٤٩(  الثقات )٣(
 )٥/٣٨٠(، الطبقات الكربى   ) ١٥٢٥:  رقم ٢/٦٣٨(  السنة )٤(
 )١١/٥٨ (  املصنف  )٥(
  )٢٧٨٤:  رقم ٣/٢٩٦(  كشف األستار  )٦(
 )٩/٧٥٨(  جممع الزوائد  )٧(



٤٠٥                                    كتاب الفضائل  -         -ائد مصنف ابن أيب شيبة                          زو
 

 ما ذكر يف الكف عن أصحاب النيب 
قال : حدثنا حسني بن علي، عن أيب موسى، عن احلسن قال-١٢٤٥٥-)٢٦٧ (

: مث قال احلسن:قال )) أنتم يف الناس كامللح يف الطعام : ((   ألصحابهرسول اهللا 
 .ب ملحهم كيف يقوم من ذه: وال يطيب الطعام إال بامللح، مث يقول احلسن

 .ه زائد على الكتب الستة كل: نوع الزيادة 
 :     رجال السند 
 .تقدما ومها ثقتان:  وهو البصري-وهو اجلعفي، واحلسن: حسني بن علي

هو إسرائيل بن موسى البصري، نزيل اهلند، ثقة، من السادسة، أخرج له اجلماعة إال : أبو موسى
كة، وإمنا ثبت عندنا مساع لقيه احلسني اجلعفي مب: قال يل علي: قال البخاري. مسلماً وابن ماجه

 .)١(احلسن من أيب بكرة حبديث إسرائيل 
 :     التخريج

 .)٢(أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة، عن احلسني اجلعفي مثله 
مثل أصحايب يف  :(( قال رسول اهللا : وعبد الرزاق يف مصنفه، عن معمر عمن مسع احلسن قال

  .)٣(هيهات ذهب  ملح القوم :  احلسنمث قال: قال)) الناس كمثل امللح يف الطعام 
 .)٤(وكذا أمحد يف فضائل الصحابة، عن عبد الرزاق مثله 

وأخرجه ابن مبارك يف الزهد، عن إمساعيل املكي عن احلسن عن أنس بن مالك قال رسول اهللا صلى 
 .)٥())  إن مثل أصحايب يف أميت كامللح يف الطعام : (( اهللا عليه وسلم

قال :  مسنده بسنده عن أيب معاوية، ثنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن أنس قالوأخرجه البزار يف
 )) .مثل أصحايب مثل ملح يف الطعام ،وال يصلح الطعام إال به  :((رسول اهللا 
ال نعلم رواه عن احلسن إال إمساعيل، وال عنه إال أبو معاوية، وإمساعيل روى عنه : قال البزار

 كثرية، على أنه ليس باحلافظ، وقد احتمل الناس حديثه، تفرد ذا األعمش والثوري، ومجاعة
  .)١(احلديث

                                                           
 ٤٠٠: ،  التقريب   )٥٦ / ٢(   التاريخ الكبري )١(
 )١٧: (  فضائل الصحابة،رقم )٢(
 )١١/٢٢١(  املصنف )٣(
 )١٦/١٧٣: (  فضائل الصحابة،رقم )٤(
 )٥٧٢: (  الزهد، رقم )٥(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٠٦ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

………………………………………………………………… 
  .)٢(رواه عن مسرة كما تراه قبل هذا : قلت: قال اهليثمي

 .)٣(ورواه أبو يعلى يف مسنده، بسنده عن أيب معاوية مثله 
 .فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح: ال احلسنورواه البغوي بسنده عن ابن املبارك مثله، وفيه ق

  .)٤(إمساعيل بن مسلم املكي، وهو ضعيف، انفرد به عن احلسن : وأخرجه بسنده عن أنس ، وفيه
 .)٥(وذكره التربيزي يف مشكاة املصابيح، وعزاه إىل البغوي 

 .)٦(رواه أبو يعلى والبزار بنحوه ، وفيه إمساعيل بن مسلم، وهو ضعيف : قال اهليثمي
 .)٧(ذكره احلافظ يف املطالب، وعزاه إىل أيب يعلى و

 .)٨(رواه ابن املبارك، وكذا أبو يعلى، عن أنس رفعه : والعجلوين يف كشف اخلفاء، وقال
 :     احلكم على احلديث

أما املوصول فضعيف، ألن إمساعيل املكي ضعيف، واحلسن مدلس، وقد . مرسل، رجاله ثقات
 .عنعنه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 )٢٩٢-٣/٢٩١(األستار   كشف )١(
  )٢٩٢ / ٣(   كشف األستار  )٢(
 )٢٧٦٢: (  مسند أبو يعلى، رقم )٣(
 )١٤/٧٣(  شرح السنة )٤(
 )٦٠٠٦: (  مشكاة املصابيح، رقم )٥(
 )٩/٧٣٩(  جممع الزوائد )٦(
 )١٥٠-٤/١٤٩(  املطالب العالية )٧(
 )٢٢٦٤: (  كشف اخلفاء، رقم )٨(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٠٧ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثنا عبد اهللا بن إدريس، عن أبيه، عن جده، عن جعده بن -١٢٤٥٨-)٢٦٨(
خري القرون قرين، مث الذين يلوم، مث الذين  : ((  قال رسول اهللا: هبرية،  قال

 )) .يلوم، مث اآلخر أردى 
 .إنه زائد من حديث جعده بن هبرية رضي اهللا عنه : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .بوه ، وجده تقدموا، وهم ثقات عبد اهللا بن إدريس وأ

هو ابن أيب وهب املخزومي ، ابن أم هانئ بنت أيب طالب ، ابنة عم رسول اهللا   : جعده بن هبرية
 تابعي ثقة، أخرج له النسائي يف مسند علي رضي اهللا : ، صحايب صغري، له رؤية، وقال العجلي

 .)٢(فأعتمد عليه، فلذلك أدخلناه يف التابعني ال أعلم لصحبته شيئاً صحيحاً : وقال ابن حبان. )١(عنه 

 .)٣(  شيئاً  مل يسمع من النيب: وقال ابن معني
 :     التخريج

مثله، إال أنه أثبت اخلريية . أخرجه الطرباين يف الكبري، من طريق املصنف عن عبد اهللا بن إدريس
: اخلريية لقرنني فقط، مث قالوأثبت . للقرن الرابع،  ومن طريق أيب كريب عن عبد اهللا بن إدريس 

 .)٤()) مث اآلخرون أرذل((
مث اآلخرون ((: واحلاكم يف املستدرك، وابن األثري يف األسد ، من طريق املصنف مثله ، قال 

 .)٥()) أردى
-وهو أخو  يزيد بن عبد الرمحن األودي-وأخرجه البخاري يف الكبري، من طريق أيب نعيم، نا دواد

  .)٦( ))خري القرون قرين : ((  قال  عن النيب مسع جعده بن هبرية، 
رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح، إال أن إدريس بن يزيد األودي مل يسمع من  : قال اهليثمي

 .)٧(جعده، واهللا أعلم 
                                                           

 ٩٢٧:   التقريب )١(
 )٤/١١٥(قات   الث)٢(
 )٨٤-٢/٨٣(  كتاب التاريخ )٣(
 )٢١٨٧،٢١٨٨: (  املعجم الكبري، رقم )٤(
 )١/٣٤٠(أسد الغابة ) ٣/١٩١(  املستدرك )٥(
 ٨/٣٤٧(  التاريخ الكبري )٦(
  )٧٤٤ / ٩(   جممع الزوائد  )٧(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٠٨ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ………………………………………………………… 
أبوه، يزيد بن وهم، فالراوي عن جعدة ليس بإدريس بن يزيد، وإمنا هو -رمحه اهللا-وهذا منه : قلت

 .عبد الرمحن األودي وأخوه داود بن عبد الرمحن كما عند املصنف والطرباين والبخاري
  .)١(أن يزيد يروي عن علي وأيب هريرة وجعده  : وذكره ابن أيب حامت

أنه وقع يف حديث جعده بن هبرية عند ابن أيب شيبة والطرباين إثبات القرن الرابع، مث : وذكر احلافظ
  . )٢(ورجاله ثقات، إال أن جعده خمتلف يف صحبته، واهللا أعلم : ديث، مث قالساق احل
 له ما أخرجه الشيخان وغريمها من حديث عمران بن حصني وابن مسعود رضي اهللا ويشهد
واحلديث عند الطرباين وكذا احلاكم من رواية عبد اهللا بن إدريس، : قال العالمة األلباين .  )٣(عنهما

ده، وامسه يزيد بن عبد الرمحن األودي، فهو متصل، ولكنه مرسل ملا عرفت من عن أبيه، عن ج
االختالف يف صحبة جعده، بل قد رجح احلافظ يف ترمجته من التهذيب أنه تابعي، وبه جزم أبو 

  .)٤(حامت الرازي، واهللا أعلم 
ذ أن احلافظ مل بل قد رجح احلافظ يف ترمجته من التهذيب أنه تابعي، نظر ، إ: يف قوله  : قلت

يرجح كونه تابعياً ، وإمنا عارض على املزي جزمه بأنه صحايب، فذكر أنه خمتلف فيه، وذكر أن 
له رؤية بال نزاع، فإن أباه قتل : البخاري وأبو حامت وابن حبان ذكروه يف التابعني، ، بل قال احلافظ 

: وقال ابن مندة : قال.  عنه ، وأرسل  ولد على عهد:وقال يف موضع آخر .  كافراً بعد الفتح
له صحبة، وذكره األزدي وغريه فيمن مل يرو عنه غري واحد من : خمتلف يف صحبته، وقال البخاري

 ، وهو ابن بنت أما كونه له رؤية فحق، ألنه ولد يف عهد النيب : قلت : قال احلافظ. الصحابة 
 .)٥(  معروفة   عمه، وخصوصية أم هانئ بالنيب

 : على احلديث      احلكم
 .حسن لغريه باملتابعة والشواهد

                                                           
 )٩/٢٧٧(  اجلرح والتعديل )١(
  )٧ / ٧(   الفتح )٢(
 :الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا شهد، وغريه، باألرقام التالية  أخرج البخاري احلديثني يف )٣(
 : ومسلم يف فضائل الصحابة، رقم ).٦٦٥٨، ٦٤٢٩، ٣٦٥١، ٢٦٥٢، ٦٦٩٥، ٦٤٢٨، ٣٦٥٠، ٢٦٥١(

 )٢٥٣٥ ، ٢٥٣٣. (  
 )٤/٢١(  سلسلة األحاديث الضعيفة )٤(
  )٨١ / ٢( تهذيب ، ذيب ال) ٥٢٨، ١/٤٨٤(  اإلصابة يف متييز الصحابة )٥(
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حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن خيثمة، عن --١٢٤٦٣-)٢٦٩(
خري الناس قرين، مث الذين يلوم،  مث الذين  : ((  ، قالالنعمان بن بشري، عن النيب 

 )) .يلوم مث يأيت قوم تسبق شهادم أميام، وأميام شهادم 
 . إنه زائد من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه: الزيادة نوع

 :     رجال السند
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً

 :     التخريج 
 . )١(أخرجه أمحد يف مسنده، عن احلسن اجلعفي، مثله 

 .)٢(وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة خمتصراً، والطحاوي يف مشكل اآلثار، عن املصنف، حنوه 
 يف مسنده ، والبزار يف مسنده ، وابن حبان يف صحيحه ، وأبو نعيم يف احللية ، وأخرجه أمحد

والطرباين يف األوسط ، كلهم من طريق عاصم بن أيب النجود ، عن خيثمة ، عن النعمان بن بشري، 
ال نعلم أحداً مجع بني الشعيب وخيثمة : قال البزار .  )٣(عن خيثمة والشعيب عن النعمان : ويف بعضها

 .)٤(ال شيبان إ
رواه محاد بن سلمة، وزيد بن أيب أنيسة، وزائدة بن قدامة، وأبو بكر بن عياش، عن : وقال أبو نعيم 

 .)٥(عاصم حنوه، ومل يذكروا الشعيب
 رواه أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط ،ويف طرقهم عاصم بن أيب النجود، :قال اهليثمي

 .)٦(أمحد رجال الصحيحوهو حسن احلديث، وبقية رجال 
 .)٧(هذا سند حسن :  رمحه اهللا تعاىلوقال العالمة األلباين

 
 

                                                           
 )٤/٢٦٧٩(  املسند )١(
 )٣/١٧٧(، مشكل اآلثار )١٤٧٧: (  السنة البن أيب عاصم، رقم )٢(
) ٢/٧٨(، حلية األولياء )١١٢٢: (، املعجم األوسط، رقم )١٥/١٢١(، اإلحسان )٤/٢٦٧،٢٧٧(  املسند )٣(

 )٢٧٦٧: رقم ٣/٢٩٠(كشف األستار 
 )٣/٢٩٠( كشف األستار )٤(
 )٢/٧٨(ألولياء   حلية ا)٥(
 )٩/٧٤٢(  جممع الزوائد )٦(
 )٧٠٠: (  سلسلة األحاديث الصحيحة، رقم )٧(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤١٠ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

………………………………………………………………… 
 :     احلكم على احلديث 

 .صحيح لغريه بشواهد، وتقدمت شواهده مع احلديث السابق 
ثالث مرات، فتصري ) )مث الذين يلوم  . (( )٢(وأيب نعيم يف احللية . )١(جاء يف مسند أمحد  : قلت

ويف : قال العالمة األلباين .  القرون املفضلة أربعة ويف هذا نظر وخمالفة ملا يف الصحيحني وغريها
ثبوت هذه الزيادة عندي نظر ، ألا مل تأت من طريق صحيحة ، وعاصم بن دلة يف حفظه شيء 

 .)٣(فال حيتج مبا تفرد به دون الثقات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٢٦٧٤،٢٧٧(  املسند )١(
 )٤/١٢٥(  حلية األولياء )٢(
  )٣٢٠ / ٢(   سلسلة األحاديث الصحيحة  )٣(
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ثنا محاد بن سلمة، عن اجلريري، عن أيب : حدثنا عفان، قال-١٢٤٦٣-)٢٧٠(
مسعت : كنت أسري مع أيب برزة األسلمي، فقال: نضرة، عن عبد اهللا بن مولة، قال

خري هذه األمة قرن الذي بعثت فيهم، مث الذين يلوم، مث  : (( يقولرسول اهللا 
 أميام وق شهادم أميام، الذين يلوم، مث الذين يلوم، مث يكون فيهم قوم تسب

 )) .  شهادم
 .إنه زائد من حديث أيب برزة األسلمي : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .مجة عفان ومحاد وأبو نضرة، وهم ثقاتتقدمت تر

أبو مسعود البصري، ثقة، من اخلامسة، اختلط -بضم اجليم-هو سعيد بن إياس اجلريري : جلريريا
روى عنه : قال العجلي . ، مات سنة أربعة وأربعني ومائة، أخرج له اجلماعةقبل موته بثالث سنني

يف االختالط يزيد بن هارون وابن املبارك وابن أيب عدي، كلما روى عنه مثل هؤالء الصغار فهو 
وسفيان …خيتلط، وإمنا الصحيح عنه محاد بن سلمة وإمساعيل بن علية، وعبد األعلى أصحهم مساعاً

 .)١( صحيح الثوري وشعبة
 . مقبول، من الرابعة ، أخرج له النسائي-بقاف معجمة مصغر-هو القشريي : عبد اهللا بن مولة

يروي عن بريدة بن احلصيب : ذكره ابن حبان الثقات وقال.)٢(بفتح امليم والواو والالم : ومولة
 .)٤(صدوق : وقال الذهيب. )٣(األسلمي، روى عنه أبو نضرة 

 :     التخريج
 .)٥(وعن إمساعيل بن علية عن اجلريري حنوه . أمحد يف مسنده، عن عفان مثلهأخرجه 

 . )٦( وكذا ابن أيب عاصم يف السنة عن املصنف، خمتصراً
 .بريدة بن احلصيب األسلمي، بدل أيب برزة األسلمي: وقاال 

 

                                                           
 ٢٢٧٣: ،التقريب ) ٢/٣٩٤(  معرفة الثقات )١(
 ٣٦٤٧:   التقريب )٢(
 )٥/٤٨(  الثقات )٣(
 )١/٦٠١: (  الكاشف)٤(
 )٥/٣٥٥،٣٥٧(  املسند )٥(
 )١٤٧٤: (  السنة البن أيب عاصم ، رقم )٦(
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 ………………………………………………………………… 
. مثل حديث أمحد الثاين. )١(ريري حنوه وأخرجه أبو يعلى يف مسنده، بسنده عن عبد األعلى عن اجل

 )).مث الذين يلوم: ((يعين قوله.  وال أدري أذكر الثالث أم ال : قال : وفيهما
 .)٢(رواها كلها أمحد وأبو يعلى باختصار، ورجاهلا رجال الصحيح  : قال اهليثمي

 النسائي، إال أن ن عبد اهللا بن مولة ليس من رجال الصحيح، وإمنا أخرج لهإويف ذلك نظر، إذ 
 .صدوق: فقد وثقه ابن حبان، وقال الذهيب عنه. يقصد صحة السند، وهو حمتمل
فأخرجه البزار يف مسنده، بسنده عن مبارك بن ]نضلة بن عبيد: وامسه[أما حديث أيب برزة األسلمي 

 وال عنه إال ال نعلم أسنده إال مبارك،: قال البزار. فضالة عن األزرق بن قيس، عن أيب برزة األسلمي
 .)٤( صدوق يدلس ويسوي: مبارك بن فضالة ضعيف، قال احلافظ : قلت.     )٣(سالم 

 . )٥(رواه البزار، وإسناده حسن، ورواه الطرباين، وفيه من مل أعرفه  : قال اهليثمي
 :     احلكم على احلديث

 .صحيح لغريه بشواهده الكثرية ، وقد تقدمت يف الباب 
 : تعليق      
فتصري   . )٦( ثالث مرات )) مث الذين يلوم((  مسند أمحد ، ويف حلية األولياء أليب نعيم  جاء يف

وذلك خمالف ملا يف الصحيحني وغريمها من حديث عبد اهللا بن مسعود وغريه . القرون املفضلة أربعة 
. )٧(اخل  )) وامخري الناس قرين، مث الذين يلوم ، مث الذين يلوم ، مث جيئ أق: (( رضي اهللا عنهم 

وجاء فيهما حديث عمران بن ) . فال أدري يف الثالثة أو يف الرابعة  : ( لكن جاء يف صحيح مسلم 
 .)٨(احلصني على الشك 

 
 

                                                           
 )٧٤٢٠: (مسند أيب يعلى، رقم  )١(
 )٩/٢٤٢(جممع الزوائد   )٢(
 )٢٧٦٦:  رقم ٢٩٠-٣/٢٨٩( األستار كشف )٣(
 ٦٥٠٦: التقريب  )٤(
 .رباين ، ومل أجد يف معاجم الط ) ٧٤٣ / ٩( جممع الزوائد   )٥(
  ) ١٢٥ / ٤( ، حلية األولياء  )  ٢٧٧ ، ٢٦٧ / ٤( املسند   )٦(
:  وانظر ٢٦٥٢: ( ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد ، رقم :   أخرجه البخاري يف الشهادات ، باب )٧(

 )٢٥٣٣: ( ، ومسلم يف فضائل الصحابة ، رقم ) ٦٦٥٨ ، ٦٤٢٩
  ) ٢٥٣٥: (، وكذا مسلم ، رقم  ) ٢٦٥١: ( قم   أخرجه البخاري يف املوضع املتقدم ، ر)٨(
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ثنا عبد اهللا بن العالء أبـو الـزبري         : حدثنا زيد بن احلباب قال    -١٢٤٦٣-)٢٧١(
  : ال رسول اهللا ق: ثنا عبد اهللا بن عامر عن واثلة بن األسقع قال: الدمشقي قال

ال تزالون خبري مادام فيكم من رآين وصاحبين، واهللا، ما تزالون خبري مادام فيكم من               (( 
 ))   .رأى من رآين وصاحب من صاحبين  

 .كله زائد على الكتب الستة ذا السياق من حديث واثلة : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .زيد بن احلباب تقدم ، وهو صدوق 
الزبعي، ثقة، -بفتح الزاي وسكون املوحدة-هو ابن زبر: اهللا بن العالء، أبو الزبري الدمشقيعبد 

 .)١(من السابعة، مات سنة أربع وستني ومائة، وله تسع ومثانون أخرج له اجلماعة إال مسلماً 
فتح املهملة بفتح الياء التحتابية وسكون املهملة، و-هو ابن يزيد بن متيم اليحصيب : عبد اهللا بن عامر 

 الدمشقي قاضيها، املقرئ أبو عمران، ثقة ، من الثالثة ، مات سنة مثاين عشرة -بعدها موحدة 
 .)٢(ومائة ، وله سبع وتسعون سنة على الصحيح، أخرج له مسلم والترمذي 

 :     التخريج
ري مادام  واهللا، ال تزالون خب: ((أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة،عن املصنف عن زيد اخل، وزاد 

  .)٣()) فيكم من رأى من رأى من رآين، وصاحب من صاحب من صاحبين 
 : وحدثنا عبيد بن غنام عن املصنف، ثنا زيد اخل ولفظة: وأخرجه الطرباين يف الكبري،  بأسانيد، منها 

 .)٤(فقط )) ال تزالون خبري ما دام فيكم من رأى من رآين(( 
م بن عبد اهللا بن زبر، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عامر، اخل، ويف مسند الشاميني، بسنده عن إبراهي

 .)٥(مثل ابن أيب عاصم 
 .)٦( رواه الطرباين من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح:قال اهليثمي

  

                                                           
 ٣٥٢١:   التقريب )١(
 ٣٤٠٥: التقريب / ،)٨٦-١/٨٢(  معرفة القراء الكبار )٢(
 )١٤١٨: (  السنة البن أيب عاصم، رقم )٣(
 )٢٢/٢٠٧(  املعجم الكبري )٤(
 )١/٧٩٩(  مسند الشاميني )٥(
 )٩/٧٤٥(  جممع الزوائد )٦(
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………………………………………………………………… 
:     يقولمسعت رسول اهللا : الترمذي من حديث جابر رضي اهللا عنه، قال ه له ما أخرجويشهد

  )) .ال متس النار مسلماً رآين، أو رأى من رآين ((
 .)١(هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث موسى بن إبراهيم األنصاري  : قال الترمذي

وموسى هذا هو ابن إبراهيم بن كثري األنصاري احلرامي بفتح املهملة والراء، املدين، صدوق  : قلت
 .)٢(اود خيطئ أخرج له أصحابه السنن إال أبا د

 :     احلكم على احلديث 
 .صحيح، رجاله رجال الصحيح

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 )٢٨٥٧: (  وصحبه، رقم    املناقب، باب ما جاء يف فضل من رأى النيب   أخرجه الترمذي يف)١(
 ٦٩٤٢:   انظر التقريب )٢(
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قال : حدثنا أبو معاوية، عن حممد بن خالد، عن عطاء، قال-١٢٤٦٥-)٢٧٢(
 )) .من سب أصحايب فعليه لعنة اهللا  :((  رسول اهللا
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .وهو حممد بن خازم الضرير، ثقة:  أيب معاويةتقدمت ترمجة

هو الضيب الكويف، أبو خالد وأبو حيىي، امللقب بسؤر األسد، صدوق من اخلامسة، : حممد بن خالد 
 .)١(أخرج له الترمذي 

واسم أيب الرباح سامل، القرشي والء، املكي، ثقة -بفتح الراء واملوحدة-هو ابن أيب رباح : عطاء
 كان كثري اإلرسال من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومائة على املشهور، وقيل إنه فقيه فاضل، لكنه

 .)٢(تغري بأخرة، ومل يكثر ذلك منه، أخرج له اجلماعة 
 :     التخريج

 .)٣(أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة، عن املصنف مثله
 .)٤( خالد عن عطاء مثلهوأخرجه أبو نعيم يف احللية، بسنده عن أيب حيي احلماين عن سفيان عن ابن

  الفضيل بن مرزوق عن حممد بن أيبوأخرجه أبو القاسم البغوي يف مسند علي بن اجلعد، عن
  .)٥(مرزوق عن عطاء بن أيب رباح مثله

 . حممد بن أيب مرزوق ال يعرف حاله وباقي رجاله ثقات: وفيه 
 قال رسول اهللا:  نهما قال له ما أخرجه الترمذي من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عويشهد
 :  ))لعنة اهللا على شركم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحايب فقولوا. ((  

هذا الوجه، النضر من هذا حديث منكر ال نعرفه من حديث عبيد اهللا بن عمر إال  : قال أبو عيسى
  .)٦(جمهول، وسيف جمهول 

                                                           
 ٥٨٨٨:  التقريب )١(
 ٤٦٢٣:  املصدر السابق )٢(
 )١٠٠١: ( السنة البن أيب عاصم، رقم )٣(
 )٧/١٠٣( حلية األولياء )٤(
 )٢٠٩٥:  رقم ٢/٧٨٥( مسند ابن اجلعد )٥(
 )٣٨٦٦: (رقم ) ١٠( املناقب، باب )٦(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤١٦ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

………………………………………………………………… 
  )) .من سب أصحايب فعليه لعنة اهللا: (( ظوأخرجه البزار ذا الوجه، بلف

 .)١(ال نعلم رواه عن عبيد اهللا إال سيف : وقال 
وأخرج الطرباين يف الكبري، بسنده عن عبد اهللا بن خراش عن العوام بن حوشب عن عبد اهللا بن أيب 

 والناس من سب أصحايب فعليه لعنة اهللا واملالئكة :(( قال رسول اهللا: اهلزيل عن ابن عباس قال
 .)٢() )أمجعني 
 .)٣(وعبد اهللا بن خراش ضعيف وأطلق عليه ابن عمار الكذب  : قلت

من سب : ((  قال رسول اهللا : وأخرج اخلطيب يف تارخيه، بسنده عن أنس بن مالك قال
 .)٤( ))صرفاً وال عدالًمنه أصحايب فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهللا 

أحاديثه ال تشبه أحاديث :  وأخرجه ابن عدي يف الكامل، يف ترمجة علي بن يزيد الصدائي، وقال
 .)٥(الثقات إما أن يأيت بإسناد ال يتابع عليه،أو مبنت عن الثقات منكر أو يروي عنه جمهول 

 .)٦(أبو شيبه اجلوهري الواسطي التميمي يوسف بن إبراهيم،ضعيف: وفيه 
 :حلديث      احلكم على ا

 .مرسل إسناده حسن، ويتقوى باملتابعات والشواهد
 
 
 
 
 

                                   
 
 

                                                           
 )٣/٢٩٤( كشف األستار )١(
 )١٢٧٠٩: ( املعجم الكبري، رقم)٢(
 ٣٢٩٣:  انظر التقريب )٣(
 )١٤/٢٤١( تاريخ بغداد )٤(
 )٥/١٨٥٥( الكامل يف الضعفاء)٥(
 )٧٨٥٥: ( انظر التقريب )٦(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤١٧ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما ذكر يف املدينة وفضلها
عن  )١(حدثنا ابن منري ، عن هاشم ، عن عبد اهللا بن نسطاس-١٢٤٧٣-)٢٧٣(

ة اهللا من أخاف أهل املدينة فعليه لعن: ((  قال رسول اهللا: جابر بن عبد اهللا قال
واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال،من أخافها فقد أخاف ما بني 

 . إىل ما بني جنبيه    وأشار)). هذين 
 .كله زائد على الكتب الستة  : ةديانوع الز

 :     رجال السند
 .ابن منري وهاشم تقدما،ومها ثقتان

 بن الصلت الكندي، وثقة النسائي، من الرابعة، أخرج هو املدين، مويل كثري : عبد اهللا بن نسطاس
 .   )٢(بكسر النون ومهملة ساكنة: ونسطاس. اًله أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا واحد

 :     التخريج
أخرجه أمحد يف مسنده،عن علي بن عياش وحسني،عن حممد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن 

 .)٣())  أهل املدينة فقد أخاف ما بني جنيب من أخاف: (( جابر بن عبد اهللا، بلفظ
 .)٤(رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح: قال اهليثمي

 .)٥(وهو كما قال، إال أن زيد بن أسلم مل يسمع من جابر كما أفاده العالئي يف جامعه : قلت
بن وأخرجه ابن حبان يف صحيحه بسنده عن حامت بن إمساعيل، عن عبد الرمحن بن عطاء، عن حممد 

 .  )٦()) من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا  :(( قال رسول اهللا : جابر ابن عبد اهللا، عن أبيه،قال
 .)٧(إسناده حسن :  أرناؤوط قال العالمة شعيب

 

                                                           
 .بسطام :   يف املطبوعة )١(
 ٣٦٦٥:،التقريب)١٦/٢٢١(  ذيب الكمال)٢(
 )٣/٣٥٤،٣٥٣(  املسند )٣(
 )٣/٦٥٨(  جممع الزوائد )٤(
 )١٧٨: (  جامع املراسيل، ص)٥(
 )٣٧٣٨: رقم ٩/٥٥(  اإلحسان )٦(
 .  املصدر السابق)٧(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤١٨ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ………………………………………………………………… 
قال يل أمحد بن حجاج، حدثنا موسى بن شيبة، عن حممد بن : وأخرجه البخاري يف تارخيه، قال

من أخاف األنصار : ((   قالمسعت النيب : عن حممود وحممد ابين جابر، مسعا جابراً، قالكليب 
مسعت حممد بن : وقال حيي بن عبد اهللا بن يزيد: قال .، وأومأ إىل جنبيه)) أخاف ما بني هذين 

 .)١(جابر، مثله 
 :     احلكم على احلديث 

 صحيح، رجاله ثقات
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٥٣ / ١(  التاريخ الكبري )١(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤١٩ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 يمن وفضلهاما جاء يف ال
حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن أيب ذئب، عن احلارث بن عبد -١٢٤٨٢-)٢٧٤(

: يف مسري له فقال كنا مع رسول اهللا :الرمحن، عن ابن جبري بن مطعم، عن أبيه قال
فقال رجل من )).يطلع عليكم أهل اليمن كأم السحاب هم خري من يف األرض ((

 )) .إال أنتم (( : قال كلمة ضعيفةإال حنن يا رسول اهللا، ف: األنصار
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند
 .تقدمت ترمجة يزيد بن هارون وابن أيب ذئب ومها ثقتان

هو القرشي العامري، خال ابن أيب ذئب، صدوق، من اخلامسة مات سنة  : احلارث بن عبد الرمحن
 .)١(ون سنة، أخرج له  أصحاب السنن األربعة تسع وعشرين ومائة، وله ثالث وسبع

هو حممد بن جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل، ثقة، عارف بالنسب، من : ابن جبري بن مطعم 
 .)٢(الثالثة مات على رأس املائة، أخرج له اجلماعة 

 :     التخريج 
)) ار من يف األرضهم خي: ((أخرجه أمحد يف مسنده، وفضائل الصحابة عن يزيد مثله، إال أنه قال

 .)٣(وال حنن يا رسول اهللا؟ثالث مرات : فقال رجل من األنصار: وقال
إن -ثنا ابن هليعة، عن احلارث بن يزيد، عن احلارث بن أيب ذياب: ثنا حيي بن إسحاق قال: وقال

 : رفع رأسه إىل السماء ، فقال  أن رسول اهللا :  عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه-شاء اهللا
 .)٤(فذكر حنوه )) أتاكم أهل اليمن ( (
 
 

 
 

                                                           
 ١٠٣١:   التقريب)١(
  .٥٧٨٠:   املصدر السابق )٢(
 )١٦١٣: (، فضائل الصحابة، رقم  ) ٥٣ / ٤(   املسند )٣(
  )٨٢ / ٤(د   املسن)٤(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٢٠ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ………………………………………………………………… 
 .)١(ثنا ابن أيب ذئب حنوه: ثنا أبو داود، قال: وأخرجه البخاري يف تارخيه، عن عمرو بن علي، قال

 .)٣(وأبو يعلى يف مسنده، عن زهري عن يزيد حنوه. )٢(ومثله البزار يف مسنده
 .)٤( يزيد حنوه، وعن ابن هليعة حنو ما تقدم ألمحدالكبري، بسنده عنيف والطرباين 
إال حنن، والبزار بنحوه : فقال رجل من األنصار: إال أنه قال-رواه أمحد وأبو يعلى : قال اهليثمي

 .)٥(والطرباين، وأحد إسنادي أمحد وإسناد أيب يعلى والبزار رجاله رجال الصحيح 
 :     احلكم على احلديث

 .بعات يصري صحيحاً لغريهإسناده حسن، وباملتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٢/٢٧٢(  التاريخ الكبري )١(
 )٢٨٣٨:  رقم ٣/٣١٧(  كشف األستار )٢(
 )٧٤٥١: (  مسند أب يعلى، رقم )٣(
 )١٥٤٩/١٥٥٠: (  املعجم الكبري، رقم )٤(
 )١٠/٢٩(  جممع الزوائد )٥(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٢١ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثنا يزيد بن هارون ، عن محاد بن سلمة، عن جبلة بن عطية، -١٢٤٨٣-)٢٦٥(
 اإلميان ميان، يف : ((قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عوف الدمشقي، قال

 )) .وجذام )١(حدس
 . كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 . ترمجة يزيد بن هارون، ومحاد بن سلمة، ومها ثقتانتقدمت

 .)٢(هو الفلسطيين، ثقة، وثقه ابن معني وابن حبان، من السادسة، اخرج له النسائي : جبلة بن عطية
هو القاري الكناين، أبو القاسم، عامل عمر بن عبد العزيز على ديوان : عبد اهللا بن عوف الدمشقي 

يروي عن رجل من أصحاب : ، ذكره ابن حبان يف الثقات،وقالفلسطني ، رأى عثمان ومعاوية

 .)٣(وثقه ابن حبان،وذكره ابن مسيع يف الطبقة الثالثة من تابعي الشاميني : قال احلافظ.    النيب

 :     التخريج 
 .)٤(أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة، عن عفان عن محاد بن سلمة، مثله

اله رجال الصحيح، غري جبلة بن عطية، وقد وثقه غري واحد، إال رواه الطرباين، ورج: قال اهليثمي 
 .)٥(أين مل أجد له مساعاً من أحد من الصحابة 

ن املرسل هو عبد اهللا بن عوف الدمشقي، إر، إذ جم الطرباين، ويف كالمه نظ معايفمل أجده : قلت
وى عن رجل من وليس جبلة بن عطية، وتقدم أن عبد اهللا الدمشقي رأى عثمان ومعاوية، ور

 . أصحاب النيب 
 :  قالأخرج أمحد يف فضائل الصحابة، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة أن رسول اهللا و

 .)١( )) صلوات اهللا على جذام(( ، وأشار بيده حىت جذام،  ))اإلميان ميان، إىل هنا(( 
    

                                                           
 .حندس:   يف املطبوعة)١(
  .٨٩٨: التقريب ) ٦/١٤٧(الثقات ). ٢/٥٠٩(  اجلرح )٢(
 )١/٧٥٨(تعجيل املنفعة ) ٥/٤٢(الثقات ) ٥/١٢٥(اجلرح )٥/١٥٦(ريخ الكبري   التا)٣(
 )١٦٢١: (  فضائل الصحابة، رقم )٤(
 )١٠/٣٢(  جممع الزوائد )٥(
 )١٦١٩: (  فضائل الصحابة، رقم)١(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٢٢ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

………………………………………………………………… 
 :     احلكم على احلديث 

 .اله ثقات ويشهد له مرسل قتادةمرسل، ورج
 :     الغريب 

الصحيح أنه من خلم، وهو حدس بن : من خلم، قال ابن األثري:هم بطن من خوالن، وقيل : حدس
  .)١(إدريس بن أراش بن جزيلة بن خلم، وهو بطن عظيم مشهور 

 .)٢( بطن من كهالن من القحطانية – بضم اجليم وبالذال املعجمة –بنو جذام  : جذام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١/٢٨٥(  اللباب )١(
 )جذم : (   اية اإلرب يف معرفة أنساب العرب ، مادة )٢(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٢٣ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثنا حيىي بن أيب بكري، عن شعبة، عن عبد اهللا إمام مسجد -١٢٤٨٤-)٢٧٦(
 ، أي الناس سئل رسول اهللا : عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، قال

 ))  .أهل اليمن : (( خري؟ فقال 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .رامجهم مجيعاً إال عبد اهللا إمام مسجد عمرو بن مرةتقدمت ت

روى عن عمرو بن مًرة، روى عنه شعبة، وذكره ابن حبان يف :  عمرو بن مًرة عبد اهللا إمام مسجد
 .)١(يروي عن أبيه ، روي عنه الكوفيون: عبد اهللا بن عمرو بن مرة، وقال: الثقات، باسم 
 :     التخريج 

عبد اهللا بن :  الصحابة،عن علي بن حفص، عن شعبة، عن رجل يقال له أخرجه أمحد يف فضائل
: أنا رجل يقال له : عن شعبة، قال-يعين اجلعفي -وعن حسني . عمرو، عن عمرو بن مرة، مثله 

 .)٢(عبد اهللا من قوم عمرو بن مرة ، وكان يؤمهم بعد ما مات ، عن عمرو ، مثله 
 .)٣(، رجاله ثقات مرسل:  وصي اهللا حفظه اهللاقال الشيخ

 :     احلكم على احلديث
 .مرسل، وإسناده حسن 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
  )٤٩ / ٧( ، الثقات  )٢٠٦ / ٥( ، اجلرح  )٢٣٦ / ٥(   التاريخ الكبري )١(
  )١٦٥٢ ، ١٦٥١: (   فضائل الصحابة، رقم )٢(
  )٨٧٨ / ٢(   املصدر السابق  )٣(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٢٤ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

حدثنا عبيد اهللا عن، إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن قيس بن أيب -١٢٤٨٥-)٢٧٧(
 )) .ميان اإلميان : (( قال عبد اهللا : حازم، قال 
 .إنه زائد من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه : نوع الزيادة

 :جال السند      ر
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً، وهم ثقات 

 :     التخريج 
أخرجه الطرباين يف الكبري، بسنده عن عيسى بن قرطاس، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا، 

 .)١( )) اإلميان ميان،ومضر عند أذناب اإلبل(( :   قال رسول اهللا: قال
 .)٢(قرطاس، وهو متروك عيسى بن : رواه الطرباين، وفيه : قال اهليثمي
 )٣( ما أخرجه الشيخان والترمذي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنهويشهد له

 .)٤(وأخرجه الشيخان من حديث عقبة بن عمرو أيب مسعود البدري رضي اهللا عنه
 :     احلكم على احلديث 

 .صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأبو إسحاق وإن كان مدلساً لكنه يتقوى بالشواهد
 
 
 
 
 

                                
 
 

                                                           
 )١٠٠٥٥: (  املعجم الكبري،رقم )١(
 )١٠/٣٢(  جممع الزوائد )٢(
  من ذكر وأنثىيأيها الناس إنا خلقناكم   :   أخرجه البخاري يف املناقب، باب قوله تعاىل)٣(

 ). ٤٣٨٨،٤٣٨٩: (،ويف املغازي، باب قدوم األشعريني ،رقم)٣٤٩٩: (،رقم ]١٣:احلجرات[اآلية
 ) ٢٢٤٤: (والترمذي يف الفنت،باب ما جاء يف الدجال ال يدخل املدينة، رقم).٥٢: (ومسلم يف اإلميان،رقم

 ، )٣٣٠٢: (،رقم))ا شعف اجلبالخري مال املسلم غنم يتبع ((  أخرجه البخاري يف بدء اخللق،باب )٤(
 ) ٥١: (ومسلم يف اإلميان ،رقم. ، وغريها من املواضع)٤٣٨٧: (ويف املغازي، باب قدوم األشعريني، رقم 



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٢٥ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما جاء يف أهل الشام
حدثنا عيسى بن يونس، عن أيب بكر، عن أيب الزاهرية، قال -١٢٥١١-)٢٧٨(

معقل املسلمني من املالحم دمشق ، ومعقلهم من الدجال بيت  : ((رسول اهللا 
 )) .الطور املقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج بيت 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 . تقدمت ترامجهم إال أبا الزاهرية 
حدير، مصغر،وآخره راء،احلضرمي احلمصي، صدوق، من الثالثة، مات على رأس  :أبو الزاهرية

 ١(املائة، أخرج له البخاري يف جزء القراءة خلف اإلمام، وأخرج له الباقون إال الترمذي(. 
 :ج      التخري

واحلاكم يف املستدرك، بسنده عن احلسن بن جابر وأيب الزاهرية . )٢(أخرجه املصنف يف اجلهاد، مثله 
 .)٣(منقطع : قال الذهيب. إن املعاقل ثالث، وذكر حنوه : عن كعب قال 

 .)٤(وعزاه عالء الذين يف الكنـز ، إىل املصنف 
: نه أحاديث من مالحم الروم، فقال حيىيمسعت حيىي بن معني وقد ذكروا ع: قال إبراهيم بن جنيد

معقل املسلمني أيام (( : ليس من حديث الشام شئ أصح من حديث صدقة بن خالد عن النيب 
 .)٥(، انتهى ))املالحم دمشق 

 حديث أيب الدرداء عند أمحد يف مسنده، وأيب داود، واحلاكم يف املستدرك،وصحح ويشهد له
فسطاط املسلمني يوم امللحمة الغوطة إىل جانب (( :  قال اهللاأن رسول : إسناده،ووافقه الذهيب

 .)٦( ))مدينة يقال هلا دمشق،من خري مدائن الشام
 :     احلكم على احلديث

                                                           
 ١١٥٣:    التقريب  )١(
 )٥/٣٢٤(  املصنف )٢(
 )٤/٤٦٢(  املستدرك  )٣(
 )٣٨٥٥٤: (  كنـز العمال، رقم)٤(
 )١/٥٠(  ذيب تاريخ دمشق )٥(
 ، املستدرك )٤٢٩٨: (، سنن أيب داود، كتاب املالحم، باب يف املعقل من املالحم، رقم)٥/١٩٤(املسند   )٦(
)٤٨٦/ ٤( 



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٢٦ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 .مرسل إسناده ضعيف، لضعف أيب بكر بن أيب مرمي، ولكن له شاهد يتقوى به 
 يف فضل العرب

 جعل رسول اهللا : حدثنا جرير، عن مغرية، عن إبراهيم قال-١٢٥١٥-)٢٧٩(
فداء العريب يوم بدر أربعني اوقية، وجعل فداء املوىل عشرين أوقية، واألوقية أربعون 

 .درمهاً 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترمجتهم مجيعا وهم ثقات 

 :     التخريج 
 :ما يأيتمل أجد من أخرجه ذا الوجه، لكن جاء يف الباب 

  أسارى بدر، وكان فداء كل نادى رسول اهللا : أخرج الطرباين يف الكبري عن ابن عباس قال
 .)١(رجل منهم أربعة آالف، ومقتل عقبة بن أيب معيط قبل الفداء 

 .)٢(رجاله رجال الصحيح  : قال اهليثمي
، وهي من سول اهللا وأخرج أمحد يف مسنده، وابن ماجه يف املرأة اليت سرقت القطيفة من بيت ر

 .  )٣( )) حنن نفديها بأربعني أوقية(( قريش، 
  فداء أسارى بدر من جعل رسول اهللا : وأخرج الطرباين يف الصغري عن نعمان بن بشري قال

وأخرج  يف الكبري، والبيهقي يف . )٥(وفيه الواقدي، متروك . )٤(املشركني كل رجل من أربعة آالف
إن له ((: يف أيب وداعة بن هبرية السهمي  قال رسول اهللا:  بن الزبري قالمعرفة السنن،عن عبد اهللا

قال :فلما قالت قريش يف الفداء )) مبكة ابناً تاجراً كيساً ذا مال، كأنكم قد جاءكم يف فداء أبيه
 صدقتم، واهللا لئن فعلتم ليتأربن عليكم، مث انسل من الليل، فقدم املدينة ففدى أباه بأربعة: املطلب
 .)٧( رواه الطرباين، ورجاله ثقات :قال اهليثمي. )٦(آالف

                                                           
 )١٢١٥٤: (  املعجم الكبري،رقم)١(
  )١٢١ / ٦(  جممع الزوائد )٢(
 )٢٥٤٨: (، وابن ماجه يف احلدود، باب الشفاعة يف احلدود، رقم)٦/٣٢٩(  املسند )٣(
 )٣٧٨: (ري ،رقم   املعجم الصغ)٤(
 )٦/١٢٢(  جممع الزوائد )٥(
 )٦/٥٥٢(، معرفة السنن )١٠٠١٣: (  املعجم الكبري، رقم )٦(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٢٧ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 .مرسل،ورجاله رجال الصحيح:      احلكم على احلديث 
 من الناس بعضهم على بعض  من فضل النيب

حدثنا معاوية بن هشام، عن عمرو بن راشد، عن إياس بن سلمة -١٢٥٢٨-)٢٨٠(
 )).، وغفار غفر اهللا هلا  اهللاأسلم ساملها : (( قال رسول اهللا : عن أبيه، قال
 .إنه زائد من حديث سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه : نوع الزيادة

 :     رجال املسند
 .هو القصار،صدوق له أوهام، تقدم : معاوية بن هشام 
 أبو حفص اليمامي، ضعيف، من السابعة، -بفتح املعجمة واجليم-هو ابن شجرة  : عمر بن راشد

  .)١(وابن ماجه أخرج له الترمذي 
 :     التخريج 

. أخرجه أمحد يف مسنده، ويف فضائل الصحابة عن عبد الصمد، ثنا عمر بن راشد اليمامي، مثله
 .)٣(ومثله الطرباين يف الكبري .  )٢( )) ما أنا قلته، ولكن اهللا قاله!و اهللا: ((وزاد يف آخره 
شد اليمامي، وثقة العجلي، وضعفه اجلمهور، عمر بن را: رواه أمحد والطرباين، وفيه : قال اهليثمي

وتابع عمر بن راشد عليُّ بن يزيد بن أيب حكيمة عن إياس،   .  )٤(وبقية رجاهلما رجال الصحيح 
 .  )٦(وذكره ابن حبان يف الثقات . )٥(حنوه، أخرجه احلاكم يف املستدرك وسكت عنه هو و الذهيب 

 )٧(ريرة، وعبد اهللا بن عمر،رضي اهللا عنهم  ما أخرجه الشيخان من حديث أيب هويشهد له
 .)٨(ومسلم من حديث أيب ذر وخفاف بن إمياء الغفاري وجابر بن عبد اهللا، رضي اهللا عنهم 

 :     احلكم على احلديث 

                                                                                                                                                                     
  )١٢٢ / ٦(   جممع الزوائد )٧(
 ٤٨٩٤:   التقريب  )١(
 )١٦٨٣: ( ، فضائل الصحابة، رقم  )٤٨ / ٤(  املسند )٢(
 )٦٢٥٥: (  املعجم الكبري،رقم )٣(
 )١٠/١٢: (  جممع الزوائد )٤(
 )٤/٨٢(  املستدرك )٥(
 )٧/٢٠٦(  الثقات )٦(
، )٣٥١٤، ٣٥١٣: (  أخرجه البخاري يف املناقب، باب ذكر اسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، وأشجع، رقم)٧(

  )٢٥١٨، ٢٥١٥( ومسلم يف فضائل الصحابة، رقم 
 )٢٥١٤،٢٥١٥،٢٥١٧: (  كتاب فضائل الصحابة، رقم )٨(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٢٨ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 عمر بن راشد، ضعيف عند اجلمهور، لكن يتقوى باملتابعة والشواهد : حسن لغريه، فيه 
 

 ما جاء يف قيس
ا محيد بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن املؤمل، عن عطاء، حدثن-١٢٥٣٣-)٢٨١(

 )) . إذا اختلف الناس فاحلق يف مضر : ((  قال رسول اهللا: عن ابن عباس، قال
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .ا هو ابن أيب رباح، ثقتان  ، تقدم: هو الرؤاسي، وعطاء : محيد بن عبد الرمحن
هو ابن وهب املخزومي، املكي، ضعيف احلديث، من السابعة، مات سنة ستني : عبد اهللا بن املؤمل

وذكره ابن حبان يف .)١(ومائة، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له الترمذي وابن ماجه 
 )٢(الثقات 

 :     التخريج 
 .)٣())وإذا عزت ربيعة فذلك ذلّ اإلسالم: ((وزاد . أخرجه أبو يعلى يف مسنده، عن املصنف، مثله

إذا اختلف الناس : ((وأخرجه الطرباين يف الكبري،عن محيد،عن املثىن بن الصباح عن عطاء،بلفظ
 .)٤())فالعدل يف مضر

 . )٥(وذكره احلافظ يف املطالب العالية،وعزاه إىل أيب داود
وهو عندي من حتريفات الناسخ، -دةكذا يف املسن:  العالمة حبيب الرمحن يف احلاشية قال الشيخ
 .أليب بكر : والصواب
رواه الطرباين من طريق عبد اهللا بن املؤمل ، عن املثين بن الصباح، و كالمها ضعيف،  : قال اهليثمي

  .)٦(وقد وثّقا 
 
 

                                                           
 ٣٦٤٨:   التقريب  )١(
 )٧/٢٨(لثقات  ا)٢(
 )٢٥١٩: ( مسند أيب يعلى، رقم)٣(
 )١١٤١٨: ( املعجم الكبري، رقم)٤(
 )٤١٨٨: ( املطالب العالية، رقم )٥(
 )١٠/٢٤( جممع الزوائد )٦(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٢٩ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

………………………………………………………………… 
اد، عن قتاده، عن دغفل ثنا أبو كامل، قثنا مح:  أمحد يف فضائل الصحابة، قاله أخرجويشهد له ما
 .)١( ))ما اختلف الناس قط إال كان احلق مع مضر:  (( السدوسي، قال

ودغفل السدوسي خمتلف يف صحبته، . إسناده ضعيف لتدليس قتادة :  اهللا قال العالمة وصي
 .)٢(واألكثرون على أنه ليس بصحايب 

 :     احلكم على احلديث 
 .ؤمل، ضعيف، لكن يتقوى مبرسل دغفلعبد اهللا بن امل: حسن لغريه، فيه 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١٥٢٣: (  فضائل الصحابة، رقم )١(
 )٢/٨٣٣(  املصدر السابق )٢(
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 ما جاء يف بين عامر
حدثنا عباد بن العوام، عن احلجاج، عن عون بن أيب جحيفة، -١٢٥٣٥-)٢٨٢(

 :؟ قلنا ))من أنتم : ((  باألبطح يف قبة له محراء، فقالأتينا رسول اهللا : عن أبيه قال
  .))مرحبا، أنتم مين : (( من بين عامر، قال

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم  إال عباد بن العوام
هو ابن عمر الكاليب والء ، أبو سهل الواسطي، ثقة من الثامنة، مات سنة مخس  : عباد بن العوام

 .)١(ومثانني ومائة أو بعدها، وله حنو من سبعني سنة، أخرج له اجلماعة 
 :   التخريج    

أخرجه ابن سعد يف الطبقات، أبو يعلى يف مسنده ، والطرباين يف الكبري، كلهم من طريق احلجاج 
  )).وأنا منكم(( : وزاد ابن سعد .)٢(بن أرطاة

احلجاج : رواه كله الطرباين يف الكبري واألوسط باختصار عنه وأبو يعلى أيضاً، وفيه  : قال اهليثمي
 .)٣(، وبقية رجاله رجال الصحيحابن ارطاة، وهو مدلس

 .)٤(وأورده احلافظ يف املطالب، ونسبه إىل مسدد واملصنف وأيب يعلى
أخرجه ابن حبان يف صحيحه بسنده عن وكيع،عن مسعر بن كدام، عن عون بن أيب جحيفة، عن 

 عامر، من بين: فقلنا  )) من أنتم((:  أنا ورجالن من بين عامر، فقال دخلت على النيب: أبيه قال
 .)٥()) مرحبا بكم، أنتم مين: ((قال

 :     احلكم على احلديث
حسن لغريه، فيه احلجاج بن ارطاة، صدوق كثري اخلطأ والتدليس، لكن تابعه مسعر بن كدام، وهو 

 .ثقة

 

                                                           
 ٣١٣٨:  التقريب )١(
 )٢٦٦-٢٦٤:رقم٢٢/١٠٦(، املعجم الكبري )٨٩٤: (، رقم، مسند أيب يعلى)١/٣١١(  الطبقات الكربى )٢(
 )١٠/٢٣(  جممع الزوائد)٣(
 )٤/١٦٠(  املطالب العالية)٤(
  )٧٢٩٣: (   اإلحسان يف تعريب صحيح ابن حبان ، رقم )٥(
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حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبد امللك بن ميسرة، عن الرتال، -١٢٥٣٦-)٢٨٣(
وأنتم يف اجلاهلية بين عبد مناف فنحن اليوم بنو إنا كنا  :((  قال رسول اهللا: قال

  )) .عبد اهللا
 . كله زائد على الكتب الستة:نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال الرتال، وهم ثقات

له : اهلاليل الكويف، ثقة، من الثانية، ويقال-بفتح املهملة وسكون املوحدة–هو ابن سربة  : النَّـزَّال
 .)١(وأخرج له الترمذي يف الشمائل .  أخرج له اجلماعة إال مسلماًصحبة،

 :     التخريج 
 . أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري، واألوسط ، عن خالد بن حيىي ، عن مسعر، حنوه 

  من بين   فنحن من بين عبد مناف بن هالل بن عامر بن صعصعة، والنيب: ويف آخره قال مسعر 
  .)٢( عبد مناف من قريش

وهذا هو احلديث الذي أشار : وأورده احلافظ يف اإلصابة ، وعزاه إىل البخاري يف األوسط ، مث قال 
 .)٣(أن النـزال أرسله 

 :     احلكم على احلديث 
 .مرسل، رجاله ثقات 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 ٧١٠٥:  التقريب )١(
 )١/٨٤(، األوسط )٨/١١٧( التاريخ الكبري )٢(
 )٦/٤٥٩(ث من حرف النون   اإلصابة يف متييز الصحابة،القسم الثال)٣(
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 :   قال رسول اهللا:قال  عن هالل،عن قتاده، حدثنا وكيع،-١٢٥٣٧-)٢٨٤(
 )) .، واهد بين عامر اللهم اكفين عامراً(( 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .ومل أعرف من هو هالل  ، تقدمت ترمجة وكيع وقتادة
 :     التخريج 

 .مل أجد أحداً أخرجه ذا الوجه
أخربنا علي بن حممد القرشي، عن أيب معشر، عن يزيد بن رومان : ، قالهوأخرج ابن سعد يف طبقات

أيب بكر اهلاليل عن الشعيب، وعن علي بن جماهد، وعن حممد بن إسحاق وحممد بن كعب، وعن 
 .الزهري وعكرمة بن خالد بن عاصم بن عمرو بن قتادة اخل 

وقدم عامر بن طفيل بن مالك بن جعفر بن : مث رجع احلديث إىل حممد بن إسحاق، قالوا: قال
يا حممد ما يل إن : عامر  فقال كالب وأربد بن ربيعة بن مالك بن جعفر على رسول اهللا 

 : أفتجعل يل الوبر ولك املدر؟  قال: ،قال))ليس ذاك لك وال لقومك: ((أسلمت؟ فقال 
وليست يل؟ ألمألن عليك خـيال      : ، قال  ))ال،ولكين أجعل لك أعنة اخليل فإنك امرؤ فارس       (( 

مر وأغن اإلسـالم  اللهم اكفنيهما ، اللهم واهد بين عا: ((   ورجاال مث وليا، فقال رسول اهللا 
 فسلط اهللا تبارك وتعاىل على عامر داء يف رقبته فاندلع لـسانه يف              - يعين ابن الطفيل   - ))عن عامر   

وفيه عبد املهيمن ابن عباس وهو      .)٢(وذكره حنوه الطرباين يف الكبري    . )١(حنجرته كضرع الشاة، اخل     
ثتين فاطمة بنت عبد العزيـز بـن   حد: والبيهقي يف الدالئل بسنده عن الزبري بن بكار قال  . ضعيف  

يا عامر (( : فقال له أتى عامر بن طفيل النيب : مؤمل، عن أبيها، عن جدها مؤمل بن مجيل، قال
 .)٣(اخل)) أسلم

 :     احلكم على احلديث
 .مرسل، وفيه راو مل أعرفه 

 

                                                           
 )٣١٠-١/٣٠٥(  الطبقات الكربى )١(
 )٥٧٢٤: (  املعجم الكبري،رقم )٢(
 )٥/٣٢١(  دالئل النبوة  )٣(
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حدثنا وكيع، عن مسعر، عن خشرم اجلعفري، أن مالعب -١٢٥٣٨-)٢٨٥(
  يسأله الدواء والشفاء من داء نزل به  بعث إىل النيب - مالكعامر بن-األسنة 

 .عسل   بعسل أو عكة من فبعث إليه النيب 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدما ومها ثقتان: وكيع ومسعر

 ، روي يب هو ابن حسان، روي عن عامر مب مالك مالعب األسنة أهدى للن : خشرم اجلعفري
 .)١(يروي املراسيل : عنه مسعر بن كدام، ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال

 :     التخريج 
روي ابن األعرايب يف معجمه من طريق مسعر عن خشرم بن حسان عن عامر بن  : قال احلافظ
 . التمس منه دواء،فبعث إيل بعكة من عسل بعثت إىل النيب :مالك قال

 .عن عامر بن مالك أنه بعث اخل : ذا الوجه، فقالورواه ابن مندة من ه
وأخرجه أيضاً بإسناد صحيح . أن مالعب األسنة بعث اخل: ورواه البغوي فقال عن خشرم اجلعفري

 يسأله الدواء من وجع  عن قتادة عن أيب املتوكل عن أيب سعيد أن مالعب األسنة بعث إىل النيب
 .)٢( عسل فسقاه فربأ   عكة بطن ابن أخ له، فبعث إليه النيب

 :     احلكم على احلديث
 .مرسل، وفيه خشرم اجلعفري، مل أجد له تعديال وال جرحاً وباقي رجاله ثقات

 :     الغريب 
 .هو عامر بن مالك بن كالب العامري الكاليب أبو براء، املعروف مبالعب األسنة : مالعب األسنة 
وهو من أيام -لقيسي، ولقبه الرومي ،وذلك يف السويان  وأول من لقبه درار بن عمرو ا:قال احلافظ

 أغارت بنو عامر على بين متيم وضبة، ورئيس ضبة حسان بن وبرة ، فأسره يزيد بن الصعق -العرب
أغنه عين، فطعنه، فتحول : فحسده عامر بن مالك، فشد على دواربن عمرو القيسي ، فقال لولده 

ما : أغنه عين ، ففعل مثل ذلك فقال دوار: البنه اآلخر: العن سرحه إىل جنب الدابة، مث حلقه، فق
  .)١(هذا إال مالعب األسنة، فغلب عليه

                                                           
 ).٦/٢٧٥: ( الثقات)١(
 )٣/٥٩٩( اإلصابة يف متييز الصحابة )٢(
  املصدر السابق )١(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٣٤ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما جاء يف بين عبس
ثنا سفيان،عن سامل ، عن سعيد بن جبري ، :  حدثنا وكيع ، قال -١٢٥٣٩-)٢٨٦(

 مرحبا بابنة أخي،: (( قال   ابنة خالد بن سنان العبسي ، إىل رسول اهللاتجاء: قال
  )) . نيب ضيعه قومه ابنة

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم ، إال ساملاً،وهم ثقات
هو ابن عجالن األفطس األموي والء،أبو حممد احلراين، ثقة، رمي باإلرجاء، من السادسة قتل  : سامل

 .)١(اعة إال مسلماً والترمذي صرباً سنة اثنتني وثالثني ومائة، أخرج له اجلم
 :     التخريج
وأصح ما وقفت عليه يف ذلك مع إرساله ما قرأت على أيب املعايل األزهري، مث ساق  : قال احلافظ

جاءت ابنة خالد بن :سنده إىل عبد الرزاق إمالء حدثنا سفيان عن سامل األفطس عن سعيد جبري قال
 )). مرحبا بابنة نيب ضيعه قومه : ((  فقالسنان العبسي إىل رسول اهللا 

 .)٢(ورجاله ثقات إال أنه مرسل : قال 
وأخرج البزار والطرباين يف الكبري، عن حممد بن الصلت ثنا بن ربيع عن سامل األفطس عن سعيد بن 

  )). ذاك نيب ضيعه قومه: ((، فقالذكر خالد بن سنان عند النيب : جبري عن ابن عباس قال
بنت نيب ضيعه : (( فبسط هلا ثوبه، وقالءت بنت خالد بن سنان عند النيب جا: ولفظ الطرباين

األنبياء إخوة لعالّت، وأنا أوىل الناس : ((  قالثبت أن النيب : قلت:قال البزار )) .   قومه 
 . فدل هذا على نكارة هذا احلديث . )٣( ))بعيسى ابن مرمي، ليس بيين وبينه نيب

                                                           
 ٢١٨٣: التقريب))١(
 )٢/٣٧٠( اإلصابة )٢(
 واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبدت من أهلها مكاناً شرقياً :اء، باب قول اهللا تعاىل أخرجه البخاري يف األنبي)٣(
وأبو داود يف السنة، باب التخيري بني ).٢٣٦٥:(ومسلم يف فضائل ،رقم).٣٤٤٣ ، ٣٤٤٢: ( ، رقم]١٦:مرمي[ 

 .)٤٦٧٥: (األنبياء ، رقم
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………………………………………………………………… 
وأسنده قيس، ومل نسمع أحداً حيدث عن . رواه الثوري عن سامل، عن سعيد بن جبري مرسالً: قال 

حممد بن الصلت إال حيىي، وإمنا حيفظ هذا احلديث من حديث الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس ، 
  .)١())  مرحبا بابنة نيب ضيع قومه:  ((  ، فقال أن ابنة خالد بن سنان دخلت على رسول اهللا 

وال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه، وكان قيس بن : يعين البزار-مث قال :  رمحه اهللا قال ابن كثري
ربيع ثقة يف نفسه، إال أنه كان رديء احلفظ، وكان له ابن يدخل يف أحاديثه ما ليس منه، واهللا 

 .)٢(أعلم، واملرسالت اليت فيها أنه نيب ال حيتج ا ههنا 
وفيه قيس بن ربيع، وقد وثقه شعبه والثوري، ولكن ضعفه … رواه البزار والطرباين : يقال اهليثم

 أنا أوىل : (( وهذا احلديث معارض للحديث الصحيح،قوله : قال.  وابن معني-مع ورعه-أمحد 
 .)٣())الناس بعيسى ابن مرمي،األنبياء إخوة لعالّت ،وليس بيين وبينه نيب

أصبهان، وابن عدي يف الكامل، وأورده املسعودي يف مروج الذهب، وأخرجه أبو نعيم يف تاريخ 
بسنده عن أسد بن سعيد بن كثري بن عفري، عن أبيه عن جده كثري ،عن جد أبيه عفري،عن عكرمة 

ووردت :  ، قال ابن عباسابن عباس،فذكر قصة خالد بن سنان العبسي، وأنه بشر برسول اهللا 
(( :   فتلقاها خبري، وأكرمها، وأسلمت، وقال هلا ول اهللا ابنة له عجوز قد عمرت على رس

 .)٤( ))بابنة نيب ضيعه قومه مرحبا
وقد رويت عن ابن عفري أخبار كثرية يف هذا املعىن وأشباهه من فنون األخبار من  : قال املسعودي

 .أخبار بين إسرائيل وغريها
 :     احلكم على احلديث

 . ر معارض  للحديث الصحيح، فال تقوم به حجة مرسل، رجاله ثقات، إال أنه منك
 
 
 

 

                                                           
 )١١٠-٣/١٠٩(، كشف األستار )١٢٢٥:(ا ملعجم الكبري، رقم )١(
 )٢/٢١١(  البداية والنهاية )٢(
 )٨/٣٩١(  جممع الزوائد )٣(
 )٢٢٧-٢/٢٢٥(، مروج الذهب )٦/٢٠٦٩(، الكامل يف الضعفاء )٢/٣٩١(  تاريخ أصبهان)٤(
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قال رسول : حدثنا أبو نعيم، عن شريك، عن أيب إسحاق، قال-١٢٥٤٠-)٢٨٧(
 )).بل شعاركم حالل : (( حرام، قال: ؟ قالوا))ما شعاركم!يا بين عبس ((اهللا 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .م مجيعا،وهم ثقات إال شريكا القاضي ،ساء حفظهتقدمت ترامجه
 :     التخريج 

 .مل أجد أحداً أخرجه
حدثين أبو الشغب عكرشة بن أربد العبسي وعدة : وذكر ابن سعد يف طبقاته،عن هشام الكليب قال

، فدخل  )) ابغوين رجال يعشركم أعقد لكم لواء: ((  قالإن رسول اهللا : من بين عبس قالوا
 .والكليب متروك. )١( عبيد اهللا فعقد هلم لواًء وجعل شعارهم ياعشرة طلحة بن

 :     احلكم على احلديث 

 .مرسل، وفيه شريك بن عبد اهللا القاضي، صدوق خيطئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٢/٢٩٦( الطبقات الكربى )١(
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 يف عبد القيس
ذكر عبد الرمحن بـن     :حدثنا إمساعيل بن علية ،عن يونس،قال       -١٢٥٤٧-)٢٨٨(

إن فيك خللقـني حيبـهما      : ((قال يل رسول اهللا     :قال أشج بين عصر   : أيب بكرة قال  
أقـدميا كـان يف أم      : قلت  : ، قال   ))احللم واحلياء   : (( ما مها؟ قال  : ، فقلت )) اهللا

 : حديثا؟ قال 
 .على خلقني حيبهمااحلمد اهللا الذي جبلين : قلت: ، قال)) بل قدميا (( 

ذر بن عبيد، ويقال ابن  عصر، وامسه  املنإنه زائد من حديث أشج بين: نوع الزيادة
 .)١(عائد

 :     رجال السند 

 .تقدما ومها ثقتان-وهو ابن عبيد-إمساعيل بن علية ويونس
هو ابن نفيع بن حارث الثقفي، البصري، ثقة من الثالثة،  : عبد الرمحن بن أيب بكرة

وعنه مجع غفري منهم يونس بن .روي عن األسود بن سريع، واألشج العصري وغريمها
 .)٢( وقتادة وحممد بن سريين وغريهم ، مات سنة ست وتسعني، أخرج له اجلماعة عبيد،

 .     التخريج

 .)٣( محد يف مسنده، عن إمساعيل مثلهأأخرجه 
 .)٤(والبخاري يف األدب املفرد بسنده عن يونس حنوه 

 .)٥(والنسائي يف الكربى ، عن علي بن حجر عن إمساعيل، مثله 
وأبو يعلى يف مسنده، بسنده عن يونس .)٦(ن سعد يف طبقاته،عن إمساعيل مثلهواب

 .)٧(مثله،وبسنده عن املثين العبدي أبو املنازل أحد بين غنم عن األشج مطوال 

                                                           
 )٨/٥١٣(  انظر حتفة األشراف للمزي )١(
 )١٧/٥١٣(  ذيب الكمال)٢(
 )٤/٢٠٥(  املسند)٣(
 )٥٨٤: ( يف األمور ، رقم  باب التؤدة)٤(
: ،ويف املناقب، باب األشج رضي اهللا عنه، رقم )٧٧٤٦: (  كتاب النعوت، باب احلب والكراهية، رقم)٥(
)٨٣٠٦( 
 )٥/٥٥٨،٧/٨٥(  الطبقات الكربى )٦(
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………………………………………………………… 
وابن حبان يف صحيحه، بسنده عن املثين . )١(ومن طريقه األوىل ابن األثري يف األسد 

 .)٢(العبدي 
  .)٣(رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح إال أن ابن أيب بكرة مل يدرك األشج : قال اهليثمي
ألنه مل يذكر سندا فيما ذهب إليه، وألن األشج سكن يف البصرة،وعبد الرمحن هو : ويف ذلك نظر

أول مولود للمسلمني يف البصرة سنة أربع عشرة فال يستبعد إدراكه، إال أين مل أجد سنة وفاة 
 . شج، واهللا أعلماأل

 ما أخرجه مسلم وابن ماجه من حديث ابن عباس ،وأيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنهم، ويشهد له
وأبو داود . )٤( )) احللم واحلياء، احللم التؤدة(( ،ولفظ ابن ماجه  ))احللم واألناة: (( ولفظ مسلم

 .)٥()) احللم واألناة  : ((من حديث زارع،أحد وفد عبد قيس رضي اهللا عنه، بتمامه ، بلفظ 
 .والترمذي من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، مثل مسلم 

 .)٦(ويف الباب عن األشج العصري : قال الترمذي 
 :     احلكم على احلديث 

 .صحيح لغريه بشواهد 
   
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                     
 )٦٨٤٨،٦٨٤٩: (  مسند أيب يعلى ، رقم )٧(
 )١/١١٧( أسد الغابة )١(
 )٧٢٠٣: ( اإلحسان، رقم )٢(
 )٩/٦٤٧(زوائد  جممع ال)٣(
 )٤١٨٧،٤١٨٨: (، وابن ماجه يف الزهد، باب احللم، رقم)٢٥،٢٦: ( مسلم يف اإلميان، رقم )٤(
 )٥٢٢٥: ( كتاب األدب،باب يف قبلة اجلسد ،رقم )٥(
 )٢٠١١: ( كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف التأين واحللم، رقم )٦(
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 يف بين متيم
 حدثنا أبو نعيم، عن مسافر اجلصاص، عن فضيل بن عمـرو،            -١٢٥٥٠-)٢٨٩(

 )).الناس على الدجال إم أشد (( كروا بين متيم عند حذيفة، فقال ذ: قال 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .هو الفضل بن دكني، ثقة أتقدم: أبو نعيم 

هو التميمي، كويف، روي عن احلكم بن عتيبة، وفضل بن عمرو، وزريق بن  : مسافراجلصاص
 .ال بأس به: وقال أبو حامت. كان مرضياً : قال أبو نعيم .ع وأبو نعيم وكي: سوار، وعنه

 .)١(يروي املقاطيع، وروى عنه أهل العراق : وقال ابن حبان
التميمي، أخو احلسن بن عمرو الفقيمي، روى عن إبراهيم -مصغر -هو الفقيمي: فضيل بن عمرو

ثقة، من السادسة، أخرج له اجلماعة منصور واألعمش وغريمها، : النخعي، وسعيد بن جبري، وعنه
 .)٢(وأبو داود يف القدر . إال البخاري 

 :     التخريج 
 . )٣(أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد، عن املصنف، مثله 

 أمحد يف مسنده، عن عبد الصمد، ثنا عمر بن محزة، ثنا عكرمة بن خالد، ه ما أخرجويشهد له
:   يوما، فقالل رجل من بين متيم عند رسول اهللا نا:  ، قال من أصحاب النيب نحدثين فال

 .)٤())تقل لبين متيم إال خرياً ، فإم أطول الناس رماحاً على الدجال  ال((
 .)٥(رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح : قال اهليثمي 

لكن أخرج له اجلماعة إال . ضعيف : فيه عمر بن محزة بن عبد اهللا بن عمر، قال احلافظ: قلت
 . )٦(وهو ممن يكتب حديثه: وقال ابن عدي . خاري والنسائيالب
 

                                                           
 )٧/٥١٦(، الثقات البن حبان )٨/٤١١(  اجلرح والتعديل )١(
 ٥٤٣٠: ، التقريب  ) ٢٧٩ -٢٧٨/ ٢٣(، ذيب الكمال  )٧/٧٣(  اجلرح )٢(
 )١١٥٤:  ، رقم٢/٢٧٣(  اآلحاد واملثاين )٣(
 )٤/١٦٨(  املسند )٤(
 )١٠/١٦(  جممع الزوائد )٥(
 ٤٩١٨: ، التقريب )٥/١٦٨٠(  الكامل يف الضعفاء )٦(
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………………………………………………………………… 
 هم ضخام: ((  أنه قال يف بين متيم وأخرج البزار من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 

  )).اهلام، ثبت األقدام، نصار احلق يف آخر الزمان، أشد قوم على الدجال
 .)١(أحسبه سالم املدائين، وهو لني احلديث-يعين أحد الرواة-هذاسالم  : قال البزار

أشد الناس  على : (( وأخرج عبد الرزاق يف املصنف، عن معمر، عن أيوب، عن أيب قالبة، قال
 .)٢())الدجال بنو متيم 

 :     احلكم على احلديث
، لكن له شواهد موقوف له حكم الرفع، ويف إسناده انقطاع، إذ مل يلق فضيل بن عمرو حذيفة

 .تقويه
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١٠/١٥(جممع الزوائد )  ٣/٣١١(  كشف األستار )١(
 )١١/٣٩٧(  املصنف )٢(
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خطب : حدثنا أبو نعيم، عن مندل، عن ثور، عن رجل،قال-١٢٥٥١-)٢٩٠(
ما يضرك إذا كانت ذات دين  : ((رجل من األنصار امرأة، فقال له رسول اهللا 

 ))  . بن زرارة ومجال، أال تكون من آل حاجب
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :ند      رجال الس
 .وهو ابن علي العنـزي، ضعيف-تقدمت ترمجة أبو نعيم وهو ومندل

هو ابن يزيد، أبو خالد احلمصي، ثقة ثبت، إال أنه يرى القدر، من السابعة، مات سنة مخسني : ثور 
 .)١(ثالث، أو مخس ومخسني، أخرج له اجلماعة إال مسلماً : ومائة، وقيل
 القرطيب عن الطربي ، وتقدمت ترمجته ، وهو ثقة ، هو سامل بن أيب اجلعد كما ذكره: عن رجل

 .وكان يرسل كثرياً 
 :     التخريج 

 .)٢(أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد، عن املصنف، مثله 
وذكره القرطيب يف تفسريه، عن الطربي، بسنده عن مندل بن علي، عن ثور بن يزيد، عن سامل بن 

إين مل : أة، فطعن عليها يف حسبها، فقال الرجلتزوج رجل من األنصار امر: أيب اجلعد، قال
ما يضرك أال تكون من آل حاجب  :((أتزوجها حلسبها، إمنا تزوجتها لدينها وخلقها، فقال النيب 

بن زرارة، إن اهللا تبارك وتعاىل جاء باإلسالم، فرفع به اخلسيسة، وأمت به الناقصة، وأذهب به اللوم، 
 .)٣())  لوم اجلاهليةفال لوم على مسلم، إمنا اللوم 

 :     احلكم على احلديث  
 .مندل بن علي وهو ضعيف : مرسل، وإسناده ضعيف، فيه

 :     الغريب 
هم بطن بن بين متيم، وهو حاجب بن زرارة بن عدس بن عبد اهللا بن دارم، : آل حاجب بن زرارة 

 .)٤(وهو بيت من بين متيم، وصاحب القوس 

 

                                                           
 ٨٦١:   التقريب )١(
 )٢/٣٧٢(  اآلحاد واملثاين )٢(
 ).١٦/٣٤٦(  اجلامع ألحكام القرآن )٣(
 )٣٩١: (  املنتخب يف ذكر أنساب قبائل العرب، لعبد الرمحن املغريي الطائي، ص )٤(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٤٢ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

قرأ : ن دكني، عن أيب خلدة، عن أيب العالية، قالحدثنا الفضل ب-١٢٥٥٢-)٢٩١(
من كل جنس رجل، فاختلفوا يف اللغة، فرضي قراءم كلهم، فكان بنو  إىل النيب 

 .متيم أعرب القوم  
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .رفيع ، مصغراً: تقدمت ترمجة الفضل بن دكني وأيب العالية، وامسه

خالد بن دينار التميمي السعدي، مشهور بكنيته، : وامسه-بفتح املعجمة وسكون الالم- : أبو خلدة
 .)١(البصري اخلياط، صدوق، من اخلامسة، أخرج له اجلماعة إال مسلماً وابن ماجه

 :     التخريج 
 .)٢(أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد، عن املصنف مثله

 .)٣(حدثنا أبو نعيم، مثله:  أمحد بن حازم الغفاري، قالوالطربي يف مقدمة تفسريه، عن
 :     احلكم على احلديث 

 .مرسل ، ورجاله رجال الصحيح
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 ١٦٢٧:   التقريب )١(
 )٢/٣٧٣(  اآلحاد واملثاين )٢(
 )١/١٩(  جامع البيان )٣(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٤٣ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما جاء يف بين أسد
ثنا محاد بن سلمة، عن عاصم بن : حدثنا حممد بن احلسن، قال-١٢٥٥٥-)٢٩٢(

: ؟ فقالوا))من أنتم :((  ، فقالدلة عن أيب وائل، أن وفد بين أسد أتوا رسول اهللا 
 )) .أنتم بنو رشده : (( حنن بنو زنيه، فقال

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً 
 :     التخريج 

 من(( : ، فقالإن وفد بين أسد أتوا رسول اهللا : عزاه السيوطي إىل ابن الضريس عن أيب وائل قال
  )) أنتم بنو رشده: ((  حنن بنو الزنية أحالس اخليل، فقال النيب : فقالوا ))  مأنت

بنو : كما يقال هلم-وهم بنو عبد اهللا غطفان-واهللا ال نكون كبين احملولة: فقال احلضرمي بن عامر
 .)١(عبد العزى بن غطفان 

قدم : عب القرظي، قال وأخرج ابن سعد يف طبقاته، عن الواقدي والكليب بسندمها عن حممد بن ك
 يف أول سنة تسع، فيهم احلضرمي بن عامر عشرة رهط من بين أسد بن خزمية على رسول اهللا 

فقال هلم _  وهم بنو مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد-وكان معهم قوم من بين الزنية… 

عنون بين عبد اهللا بن ي-ال نكون مثل بين حمولة: فقالوا)) أنتم بنو الرشدة (( :  رسول اهللا

 .)٢(غطفان 
 :     احلكم على احلديث 

 عند مرسل ويف إسناده ضعف، ألن حممد بن احلسن األسدي فيه لني، وعاصم فيه سوء حفظ
 .احملدثني 

 .وما أخرجه ابن سعد ال يصلح أن يكون شاهداً، فيه الواقدي والكليب، ومها متروكان
 
 

 

                                                           
 )٦/٣١٤(  الدر املنثور )١(
 )١/٢٩٢(  الطبقات الكربى )٢(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٤٤ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

جاء علي بسيفه، : ة، قالحدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرم-١٢٥٥٧-)٢٩٣(
إن كنت أحسنت القتال اليوم،فقد أحسنه سهل  :(( خذيه محيداً،فقال النيب : فقال
 : ، فقال النيب ))بن حنيف، وعاصم بن ثابت، واحلارث بن صمة، وأبو دجانة ا

أنا، وأخذ السيف فضرب به، حىت :؟ فقال أبو دجانة))من يأخذ هذا السيف حبقه((
 )) .نعم : (( أعطيته حقه؟ قال: فقال يا رسول اهللا جاء به قد حناه،

 .الشطر األول من احلديث : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترمجتهم مجيعاً وهم ثقات، وعمرو هو ابن دينار
 :     التخريج 

 .)٢( ))وأبو دجانة : (( وأخرجه سعيد بن منصور يف سننه إىل قوله . )١(أعاده املصنف يف املغازي  
وأخرجه الطرباين يف الكبري، قال حدثنا حممد بن عثمان ابن أيب شيبة ثنا منجاب بن احلارث، ثنا 

دخل علي : سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
 لئن كنت أحسنت : (( خذي هذا السيف غري ذميم فقال النيب : على فاطمة يوم أحد فقال

 .)٣( )) القتال لقد أحسن سهل بن حنيف وأبو دجانة مساك بن خرشة
 .)٤(رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح : قال اهليثمي

وأخرج احلاكم يف املستدرك، بسنده عن سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا 
:  عن وجه رسول اهللا فقالدخل علي بسيفه على فاطمة رضي اهللا عنها وهي تغسل الدم: عنهما قال

إن كنت قد أحسنت القتال اليوم فلقد  : (( خذيه فلقد أحسنت به القتال، فقال رسول اهللا 
 )) .أحسن سهل بن حنيف وعاصم بن ثابت واحلارث بن الصمة وأبو الدجانة 

مسعت أبا علي احلافظ : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه، مث قال: قال احلاكم 
.  عن أمحد بن صاحل، ثنا ابن عيينة - يعين املنجنيقي-مل نكتبه موصوالً إال عن أيب يعقوب : يقول

 .)٥(واملشهور عن ابن عيينة مرسال، ووافقه الذهيب  

                                                           
 )١٨٦٢٧: (  املصنف، رقم )١(
 )٢٨٥١: (  سنن سعيد بن منصور، رقم)٢(
 )٦٥٠٧،١١٦٤٤: (  املعجم الكبري، رقم )٣(
 )٦/١٧٩(  جممع الزوائد )٤(
 )٣/٤١٠(  املستدرك )٥(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٤٥ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

………………………………………………………………… 
  .)١(وعزاه اهلندي يف الكنـز إىل املصنف بكامله 
، من حديث سهل بن حنيف حنو حديث ابن عباس وأخرجه الطرباين يف الكبري، واحلاكم املستدرك

إن أحسنت به القتال فقد أحسنه عاصم بن ثابت وسهل بن حنيف واحلارث بن : (( إال أنه قال
  .)٢()) الصمة 

 .)٣(منكر احلديث : أيوب بن أيب أمامة، قال األزدي : رواه الطرباين، وفيه: قال اهليثمي
 .ن السندي، ضعيف وفيه أبو معشر جنيح بن عبد الرمح: أقول

دخل علي على فاطمة رمحة اهللا عليها : وأخرج البزار يف مسنده من حديث جابر رضي اهللا عنه قال
 إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه سهل بن حنيف وابن: (( يوم أحد فذكر مبعناه إال أنه قال 

 .يعين أحد الرواة -وذكر آخر فنسيه معلى )). الصمة
 .)٤(م أحداً رواه هكذا غري جابر، وال نعلم له عن جابر غري هذا الطريق ال نعل : قال البزار
: رواه البزار، وفيه معلى بن عبد الرمحن الواسطي، وهو ضعيف جداً، وقال ابن عدي : قال اهليثمي

 .)٦(متهم بالوضع، وقد رمى بالرفض : وقال احلافظ. )٥(أرجو أنه ال بأس به 
أخربنا أبو املليح عن ميمون :  أخربنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال :وأخرج ابن سعد يف الطبقات،قال

احلارث بن الصمة وأبو : (( ملا انصرفوا يوم أحد ، فذكر مبعناه إال أنه قال : بن مهران قال ا
هذا بالنسبة للشطر األول من احلديث ، أما الشطر الثاين فأخرجه . ورجاله ثقات.  )٧()) الدجانة 

  .)٨(ن حديث أنس رضي اهللا عنه، وكذا أمحد يف مسنده مسلم يف صحيحه م
 :     احلكم على احلديث 

مرسل رجاله رجال الصحيح، ويتقوى حبديث الطرباين املوصول إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما، 
 .وكذا حديث سهل بن حنيف 

                                                           
 )٣٠٠٣٨: (  كنـز العمال، رقم )١(
 )٣/٤١٠(/املستدرك ) ٥٥٦٤: (قم   املعجم الكبري، ر)٢(
 )٦/١٧٨(  جممع الزوائد )٣(
 )٢/٣٢٩(  كشف األستار )٤(
 )٦/١٧٨(، جممع الزوائد  ) ٢٣٧١ / ٦( الكامل  :   انظر )٥(
 ٦٨٠٥:   التقريب )٦(
 )٣/٥٥٧(  الطبقات الكربى )٧(
 )٣/١٢٣(، املسند ) ٢٤٧٠: (  كتاب الفضائل، رقم )٨(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٤٦ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 يف جبيلة
: ال ثنا إمساعيل بن أيب خالد ، عن قيس ق:  حدثنا وكيع ، قال -١٢٥٥٨-)٢٩٤(

ما صنعت يف ركب البجليني؟ ابدأ باألمحسيني قبل : ((  لبالل قال رسول اهللا
  )) .القسرييني
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترمجتهم مجيعاً، وهم ثقات

 :     التخريج
 .)١(أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة، عن وكيع، حنوه

قدم : ضائل الصحابة، عن غندر بن شعبة، عن خمارق، عن طارق بن شهاب، قالويف املسند، وف
،  ))اكتبوا البجليني؟ وابدأوا األمحسيني: ((  ، فقال رسول اهللا وفد جبيلة على رسول اهللا 
 مخس مرات،  فدعا هلم رسول اهللا : حىت انظر ما يقول هلم، قال: فتخلف رجل من قسر؟ قال

 .)٢(خمارق الذي شك)).و اللهم بارك هلماللهم صل عليهم، أ((
 ابدأ باألمحسيني: ((  ، فقال جاء وفد قيس إىل رسول اهللا : وعند الطيالسي يف مسنده، خمتصراً

 .)٣(؟  ))على القيسيني،اللهم بارك يف األمحسيني
 :حدثين عبد احلميد بن جعفر، عن أبيه، قال: وأخرجه ابن سعد يف الطبقات ، عن الواقدي، قال

وقال : وفيه… قدم جرير بن عبد اهللا البجلي سنة عشر املدينة، ومعه من قومه مائة ومخسون رجالً
 .)٤(ففعل )) أعط ركب جبيلة،وابدأ باألمحسيني: ((   لباللرسول اهللا 

ابدأوا باألمحسيني قبل : (( رواه كله امحد، وروى الطرباين بعضه إال أنه قال : قال اهليثمي 
 .)٥(جاهلما رجال الصحيح ور )) القيسيني

 :     احلكم على احلديث 
 مرسل، ورجاله رجال الصحيح، وقيس خمضرم لكن مل يصرح بالسماع عن جرير هنا

                                                           
 )١٦٦٨: (م   فضائل الصحابة، رق)١(
 )١٦٩٥: (، الفضائل، رقم )٤/٣١٥(  املسند )٢(
 )٢/١٤٦(  مسند الطيالسي )٣(
 )١/٣٤٧(  الطبقات الكربى )٤(
 )١٠/١٧(  جممع الزوائد )٥(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٤٧ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

: حدثنا وكيع، قال ثنا سفيان، عن خمارق، عن طارق، قال-١٢٥٥٩-)٢٩٥(
    .جاءت وفود قسر إىل النيب 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة
 :جال السند      ر

 .ومها ثقتان-وهو الثوري-تقدمت ترمجة وكيع وسفيان
خمارق بن عبد الرمحن، : خمارق بن عبد اهللا بن جابر ويقال: هو ابن خليفة بن جابر، ويقال: خمارق 

األمحسي، أبو سعيد الكويف، روى عن طارق بن شهاب، وعنه إسرائيل والثوري وابن عيينة وغريهم 
 .)١(ج له البخاري وأبو داود يف القدر، وأخرج له الترمذي والنسائيمن الثالثة، ثقة، أخر

 ومل يسمع منه،  هو ابن شهاب بن عبد الشمس األمحسي، أبو عبد اهللا الكويف، رأى النيب :طارق
 .)٢(ومثانني، أخرج له اجلماعة -أو ثالث-مات سنة اثنتني : قاله أبو داود، 
 :     التخريج 

 .)٣( ويف فضائل الصحابة كما تقدم يف احلديث السابقأخرجه أمحد يف مسنده،
 :     احلكم على احلديث 

 .مرسل، ورجاله رجال الصحيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 ٦٥٢٠: ، التقريب )٢٧/٣١٤(  ذيب الكمال )١(
 ٣٠١٧:   التقريب )٢(
 )١٦٩٥: (الفضائل رقم ) ٤/٣١٥(  املسند )٣(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٤٨ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 ما جاء يف العجم
، عن قيس بن )١(]عن أبيه [ أيب جنيح، ابن حدثنا ابن عيينة عن -١٢٥٦١-)٢٩٦(

 )).لو كان الدين بالثريا لتناوله ناس من فارس : (( سعد رواية قال
 .إنه زائد من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي اهللا عنهما : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
الثقفي املكي، أبو يسار موىل األخنس بن شريق -يسار-هو عبد اهللا بن أيب جنيح : ابن أيب جنيح

، الثقفي، ثقة، رمي بالقدر، ورمبا دلس ، من السادسة، مات سنة إحدى وثالثني ومائة أو بعدها
  .)٢(أخرج له اجلماعة 

هو يسار املكي موىل ثقيف، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع ومائة،  : أبو جنيح
 .وابن عيينة ، هو سفيان بن عيينة اإلمام العلم ، تقدم . )٣(أخرج له اجلماعة إال البخاري وابن ماجه 

 :     التخريج 
، )) لو أن اإلميان معلق بالثريا : (( دة عن سفيان بلفظ أخرجه البزار يف مسنده عن أمحد بن عب

وعن . ، مثله موقوفاً ))لو كان اإلميان: ((   وأبو يعلى يف املسند، عن املصنف بلفظ  .)٤(مثله 
والطرباين يف الكبري، عن أمحد بن عمرو . )٥(هارون بن معروف عن سفيان مثل األول مرفوعاً  

وعن عبيد بن غنام عن  )). لو كان اإلميان: (( ن سفيان مرفوعاًاخلالل، عن يعقوب بن محيد، ع
 .)٧(رواه أبو يعلى والبزار والطرباين ورجاهلم رجال الصحيح : قال اهليثمي  .  )٦(املصنف مثله 

 .)٨(وأخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 
 :     احلكم على احلديث 

 . بينت الروايات األخرى عند غري املصنف الرفعصحيح اإلسناد، وظاهره الوقف، ولكن
                                                           

 والتصحيح من املصادر األخرى] عن أبيه [ وع   ليس يف املطب)١(
 ٣٦٨٦: ، التقريب )١٦/٢١٥(  ذيب الكمال )٢(
 ٧٨٥٩:   التقريب )٣(
 )٣/٣١٦(  كشف األستار )٤(
 )١٤٣٨، ١٤٣٣: (  مسند أيب يعلى، رقم )٥(
 )٩٠٠،٩٠١: (  املعجم الكبري، رقم )٦(
 )١٠/٥٠(  جممع الزوائد )٧(
 ] ٣: اجلمعة  [ وآخرين منهم ملا يلحقوا م :فسري، باب قوله تعاىل  أخرجه البخاري يف الت)٨(

 ).٢٥٤٦: (ومسلم يف الفضائل رقم ) ٤٨٩٨ ،٤٨٩٧: (رقم



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٤٩ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 يف مسجد املدينة
حدثنا الفضل بن دكني، عن عبد اهللا بن عامر، عن  عمران بن -١٢٥٦٩-)٢٩٧(

املسجد الذي : (( ، قالأيب أنس عن سهل بن سعد، عن أيب بن كعب،عن النيب 
 )) .أسس على التقوى هو مسجدي 

 .أيب بن كعب ذا املعىنإنه زائد من حديث  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 
 .هو أبو نعيم تقدم مراراً وهو ثقة: الفضل بن دكني 
هو األسلمي أبو عامر املدين، ضعيف، من السابعة مات سنة مخسني أو إحدى  : عبد اهللا بن عامر

 .)١(ومخسني ومائة، أخرج له ابن ماجه 
إلسكندرية، وثقة، من اخلامسة، مات سنة سبع هو القرشي العامري، نزل ا : عمران بن أيب أنس

 .)٢(عشرة ومائة باملدينة، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له الباقون 
 :     التخريج 

أن رسول اهللا …أخرجه أمحد يف مسنده،عن عبد اهللا بن احلارث وأيب نعيم عن عبد اهللا بن عامر
 .)٣( )) هو مسجدي: (( سئل عن املسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال

 .)٤(والطربي يف تفسريه، بسند عن أيب نعيم مثل أمحد 
 .)٥(عبد اهللا بن عامر األسلمي، وهو ضعيف: رواه أمحد، وفيه  : قال اهليثمي

 أيب سعيد اخلدري الذي يف صحيح مسلم وجامع الترمذي ولفظ الترمذي متارى ويشهد له حديث
هو مسجد : هو مسجد قباء، واآلخر: قوى، فقال رجلرجالن يف املسجد الذي أسس على الت

  )).هو مسجدي هذا ((  ،فقال رسول اهللا رسول اهللا 
هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث عمران بن أيب أنس ، وقد روي هذا  : قال الترمذي

 .)٦(نه عن أيب سعيد من غري هذا الوجه، ورواه أنيس بن أيب حيىي عن أبيه، عن أيب سعيد رضي اهللا ع

                                                           
 ٣٤٢٨: التقريب)١(
 ٥١٨٠: املصدر السابق)٢(
 )٥/١١٦( املسند)٣(
 )١٠/٢٨( جامع البيان)٤(
 )٣/٦٨٢( جممع الزوائد )٥(
 )٣٠٩٩: (، والترمذي يف التفسري، باب ومن سورة التوبة، رقم)١٣٩٨: ( أخرجه مسلم يف احلج، رقم)٦(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٥٠ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

………………………………………………………………… 
ملسجد أسس على التقوى من أول  :  رمحه اهللا تعاىل يف تفسري قوله تعاىلكثري قال احلافظ ابن

وقد صرح بأنه مسجد قباء مجاعة من السلف، رواه : قال] ١٠٨: التوبة [،يوم أحق أن تقوم فيه

عمر عن الزهري عن عروة بن زبري، وقاله علي بن أيب طلحة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن م
عطية العويف وعبد الرمحن ابن يزيد بن أسلم والشعيب واحلسن البصري، ونقله البغوي عن سعيد بن 

 الذي يف جوف املدينة هو  وقد ورد يف احلديث الصحيح أن مسجد رسول اهللا. جبري وقتادة
ني اآلية وبني هذا، ألنه إذا كان مسجد املسجد الذي أسس على التقوى وهذا صحيح، وال منافاة ب
  بطريق األوىل واألحرى، وهلذا قال  قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول اهللا

 .)١(تفرد به أمحد : وقال.  اإلمام حنبل يف مسنده، مث ساق احلديث
رجه البخاري، وما ذكره عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبري، أخ : قلت

 يف بين عمرو بن  فلبث رسول اهللا: بسنده عن ابن شهاب، عن عروة ، يف حديث طويل قال فيه 
  .)٢(عوف بضع عشرة ليلة وأسس املسجد الذي أسس على التقوى 

ملسجد أسس على  : وقد اختلف يف املراد بقوله تعاىل: أي مسجد قباء مث قال: قال احلافظ
مث أورد حديث . جلمهور على أن املراد به مسجد قباء هذا، وهو ظاهر اآلية فاالتقوى من أول يوم

هذا السؤال صدر ممن ظهرت له : قال القرطيب: أيب سعيد اخلدري وأيب بن كعب املتقدمني، مث قال
   عنه،  ، فلذلك سئل النيباملساواة بني املسجدين يف اشتراكهما يف أن كالًّ منهما بناه النيب 

 املراد مسجده، وكان املزية اليت اقتضت تعيينه دون مسجد قباء مل يكن بأمٍر جزٍم من فأجاب بأن
اهللا لنبيه، أو كان رأيا رآه خبالف مسجده، أو كان حصل له أو ألصحابه فيه من األحوال القلبية ما 

 مبسجد وحيتمل أن تكون املزية ملا اتفق من طول إقامته  : قال احلافظ. )٣(مل حيصل لغريه انتهى 
وكفى ذا مزية من غري حاجة إىل ما : املدينة، خبالف مسجد قباء، فما أقام به إال أياماً قالئل، قال

 )٤(واحلق أن كال منهما أسس على التقوى : تكلفه القرطيب، مث قال
 :     احلكم على احلديث 

سعيد اخلدري رضي عبد اهللا بن عامر األسلمي، ضعيف، لكن يتقوى حبديث أيب : حسن لغريه، فيه 
 اهللا عنه الذي يف صحيح مسلم وجامع الترمذي

                                                           
 )٣/٤٥٤(  تفسري القرآن العظيم )١(
 )٣٩٠٦: (  وأصحابه إىل املدينة، رقم     كتاب فضائل الصحابةن باب هجرة النيب)٢(
  )٥٠٩ / ٣( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم :   انظر )٣(
 )٧/٢٤٥(  فتح الباري )٤(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٥١ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 يف مسجد قباء
أخربين يوسف بن :  حدثنا ابن منري، عن موسى بن عبيدة، قال-١٢٥٧١-)٢٩٨(

من  : ((قال رسول اهللا : طهمان عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه قال
ركعات كان ذلك معدل توضأ فأحسن وضوءه مث جاء مسجد قباء فركع فيه أربع 

 )).عمرة
 )).فركع أربع ركعات :فأحسن وضوءه،وقوله: (( إنه زائد بلفظ : نوع الزيادة

 :     رجال السند
 .إمام ثقة تقدم مراراً-هو عبد اهللا ابن منري: ابن منري

 .هو ابن نشيط الربذي، ضعيف، تقدم : موسى بن عبيدة 
 أمامه بن سهل بن حنيـف وأيب هريرة،وعنـه          هو موىل معاوية،روى عن أيب     : يوسف بن طهمان  

واه،حـدث عنـه   : موسى بن عبيدة الربذي،وعبد اهللا بن موهب، وعبد اهللا بن وهب ، قال الذهيب   
حدثين يوسف بن طهمـان  : موسى بن عبيد يف فضل مسجد قباء، رواه زيد بن احلباب عن موسى       

من توضأ يف منـزله : (( ، قال     موىل آلل معاوية،عن أيب أمامة بن سهل عن أبيه أن رسول اهللا
ويروى حنـوه بإسـناد   : قال)) .   أتى مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات كان كعدل عمرة      مث

  .)١(صاحل  
رواية النسائي وابن ماجه، اآلتية " ويروى حنوه بإسناد صاحل: "لعل الذهيب يقصد يف قوله : قلت

مقبول فيصلح للمتابعة، وذكره : ملدين، قال احلافظ عنه وفيها حممد بن سليمان القبائي الكرماين ا
 .)٢(ابن حبان يف الثقات 

 :     التخريج
أخرجه الطرباين يف الكبري،عن املصنف واحلسني التسترى وعثمان بن أيب شيبه عن عبد اهللا بن منري 

 .)٣()) كان ذلك عدل رقبة: ((مثله إال أنه قال 
 .)٤(. لكبري،وفيه موسى بن عبيدة،وهو ضعيفرواه الطرباين يف ا: قال اهليثمي

                                                           
  )٣٢٤ / ٦( ، اللسان   ) ٤٦٨ -٤٦٧ / ٤( ، امليزان ) ٥/٥٥٢(، الثقات )٢٢٤م٩(جلرح   ا)١(
 ٥٩٢٨:  ،  التقريب   )٣٧٢ / ٧(   الثقات  )٢(
 )٥٥٦٠: (  املعجم الكبري ،رقم)٣(
 )٣/٦٨٢(  جممع الزوائد )٤(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٥٢ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

………………………………………………………………… 
وقد روي من غري هذا الوجه بإسناد : وأخرجه العقيلي يف الضعفاء، بسنده مثل املصنف، مث قال

  .)١(أصلح من هذا خبالف هذا اللفظ 
   لنيبعن ا  وأخرج الترمذي من حديث أسيد بن ظهري األنصاري وكان من أصحاب النيب

: ويف الباب عن سهل بن حنيف، وقال : قال الترمذي )). الصالة يف مسجد قباء كعمرة: (( قال 
حديث أسيد حديث حسن غريب ، وال نعرف ألسيد بن ظهري شيئا يصح غري هذا احلديث ، وال 

 )٢(نعرفه إال من حدبث أيب أسامة عن عبد احلميد بن جعفر  
املسجد  من خرج حىت يأيت هذا: (( ئي من حديث أيب أمامة بلفظوأخرجه أمحد يف مسنده، والنسا

من تطهر يف بيته، مث ((: وابن ماجه بلفظ .  )٣( ))  فصلى فيه كان له عدل عمرة-مسجد قباء-
 .)٤()) أتى مسجد قباء، فصلى فيه صالة كان له كأجر عمرة 

 :     احلكم على احلديث 
 لكن يتقوى باملتابعة وحبديث أسيد بن ظهري انضعيف، لضعف موسى الربذي، ويوسف بن طمه

 .األنصاري
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 )٤/٤٥٠(  الضعفاء الكبري )١(
 )٣٢٤: (ة مسجد قباء، رقم   أخرجه الترمذي يف الصالة، باب ما جاء يف الصال)٢(
 )٢/٣٧(وأخرجه النسائي يف املساجد، فضل مسجد قباء والصالة، ) ٤/٤٨٧(  املسند )٣(
 )١٤١٢: (  أخرجه ابن ماجه يف الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف الصالة يف مسجد قباء، رقم )٤(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٥٣ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

 يف املسجد احلرام
أخربنا حصني بن عبد الرمحن، عن حممد بن : حدثنا هشيم، قال-١٢٥٧٣-)٢٩٩(

إن الصالة  : (( قال رسول اهللا : طلحة ابن ركانة املطليب، عن جبري بن مطعم، قال
 )).املسجد احلرام ما سواه،إال يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة في

 إنه زائد من حديث جبري بن مطعم رضي اهللا عنه: نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترمجة هشيم وحصني بن عبد الرمحن، ومها ثقتان
هو ابن يزيد بن ركانة، املكي، ثقة، من السادسة ، مات يف أول : حممد بن طلحة بن ركانة املطليب

روى عن جبري بن مطعم ، : املدينة ، أخرج له أبو داود وابن ماجه، قال أبو حامت خالفة هشام ب
 .)١(مرسل 

 :     التخريج 
 .)٢(أخرجه أمحد، والبزار، وأبو يعلى يف مسانيدهم، كلهم من طريق هشيم 

 .)٣(وأبو يعلى عن زهري، عن عفان، عن عبد العزيز بن مسلم عن حصني، حنوه
وعن معاذ بن املثىن، ثنا مسدد، ثنا . )٤(بأسانيد عن حصني بن عبد الرمحن، مثلهوالطرباين يف الكبري، 

. )٥(حصني بن منري، ثنا حصني بن عبد الرمحن، عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه، مثله
وبإسنادين عن قيس بن الربيع ، عن عبد امللك بن عمري ، عن نافع بن جبري بن مطعم ، عن أبيه ، 

 )٦(مثله 
رواه أمحد وأبو يعلى والبزار والطرباين يف الكبري، وإسناد الثالثة مرسل، وله يف  : اهليثميقال 

 .)٧(الطرباين إسناد رجاله رجال الصحيح، وهو متصل 
   
 

                                                           
 ٥٩٨٣: التقريب )  ٧/٢٩١(  اجلرح )١(
 )١/٤٢٣(كشف األستار ) ٧٤١٢( يعلى ، رقم مسند أبو) ٤/٨٠(  املسند )٢(
 )٧٤١١: (  مسند أبو يعلى، رقم )٣(
 )١٦٠٧-١٦٠٦: (  املعجم الكبري، رقم )٤(
 )١٥٥٨: (  املصدر السابق ، رقم )٥(
 )١٥٦٢: (  املصدر السابق، رقم )٦(
 )٣/٦٧١(  جممع الزوائد )٧(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٥٤ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

………………………………………………………………… 
 .)١( ما أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ويشهد له

  .)٢(ائي من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ومسلم والنس
  .)٣(والنسائي من حديث ميمونة أم املؤمنني رضي اهللا عنها 

 :     احلكم على احلديث 
منقطع، إذ أن حممد بن طلحة مل يدرك جبرياً، لكن جاء متصالً عند الطرباين من طريق حممد ونافع 

 . وغريمها ابين جبري ابن مطعم، وأيضاً يقويه حديث الصحيحني
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
ومسلم يف ) ١١٩٠: (سجد مكة واملدينة، رقم   أخرجه البخاري يف فضل الصالة، باب فضل الصالة يف م)١(

والنسائي يف ) ٣٢٥: (والترمذي يف الصالة باب ما جاء يف أي املساجد أفضل، رقم ) ١٣٩٤: (احلج رقم 
  )  ٦٩٥: (  والصالة فيه، رقم  املساجد، باب فضل مسجد النيب

 :  الصالة يف املسجد احلرام، رقم والنسائي يف املناسك، باب فضل) ١٣٩٥: (  أخرجه مسلم يف احلج، رقم)٢(
)٢٩٠٠ (  
  )  ٦٩٢: (   أخرجه النسائي يف املساجد ، باب فضل الصالة يف املسجد احلرام، رقم )٣(



  

 
لل  كتاب الفضائ                                          - ٤٥٥ - زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                        

أخربنا موسى بن عبيدة، عن داود بن :حدثنا عبيد اهللا، قال -١٢٥٧٤-)٣٠٠(
صالة يف  : (( قال رسول اهللا :مدرك، عن عروة بن الزبري، عن عائشة، قالت

 )) .إال املسجد احلرام مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد 
 . حديث عائشة رضي اهللا عنهاإنه زائد من : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
وعبيد اهللا -وموسى بن عبيدة وهو الربدي، وعروة بن الزبري.وهو ابن موسى-تقدمت ترمجة عبيد اهللا

 .وعروة ثقتان، وموسى ضعيف 
جمهول، روى عن عروة بن الزبري، روى عنه موسى بن عبيدة الربدي ، من  : داود بن مدرك

 ابن ماجه حديثاً واحدا يف الفنت، عن عروة، عن عائشة ، بينما رسول اهللا السادسة، أخرج له 
يا ((  : ل يف زينة هلا يف املسجد، فقال النيب رفُتجالس يف املسجد ، إذ دخلت امرأة من مزينة 

اوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر يف املسجد ، فإن بين إسرائيل مل يلعنوا حىت ! أيها الناس 
 .)١( ))هم الزينة وتبخترن يف املساجد ساؤلبس ن

 :     التخريج 
 أخرجه أمحد يف مسنده، بسنده عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أو عن عائشة، بالشك

 .)٤( وأبو يعلى يف مسنده، بسنده عن أيب الزبري حنوه. )٣( وإسحاق يف مسنده. )٢(
 :     احلكم على احلديث 

عبيدة وجهالة داود بن مدرك إال أنه يتقوى مبا سبق ذكره يف احلديث ضعيف، لضعف موسى بن 
  ) .٢٩٩: (السابق، رقم 

 :الغريب      
 . )٥(تر فيه تتبختر ، ورفل إزاره ؛ إذا أسبله وتبخ : ل ترفُ
 

 

                                                           
 )١/١٨١٣: (التقريب ) ٤٥١-٨/٤٥٠( ، ذيب الكمال  ) ٤٠٠١: ( سنن ابن ماجه ، كتاب الفنت ، باب فتنة النساء ، رقم  )١(
 )٢٧٧ / ٢(   املسند  )٢(
 ).٥٥٠:  رقم ٢/٨٣(مسند إسحاق  )٣(
 )٤٦٩١: (مسند أيب يعلى، رقم  )٤(
 ) رفل : (  ، مادة   النهاية)٥(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٥٦ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 كتاب اجلهاد
 يف اإلمارة

قال : ثنا سفيان، عن حممد بن املنكدر، قال: حدثنا وكيع ، قال –١٢٥٩٠-)٣٠١( 
 نفس تنجيها! يا عباس، يا عم رسول اهللا: (( أال تستعملين ؟ فقال! يا رسول اهللا: العباس 

  )) .خري من إمارة ال حتصيها
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 

 : ال السند      رج
 . تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات 

 :التخريج      
قال العباس : أخرجه البيهقي يف الكربى بسنده عن أيب أسامة ، عن سفيان ،عن حممد بن املنكدر قال 

عن ابن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا ، قال : هذا هو احملفوظ، مرسل ، وقيل عنه : قال البيهقيحنوه ، 
 . )١(أال توليين فذكره :  عبد املطلب العباس بن

 :     احلكم على احلديث 
ألنه توىف سنة اثنتني وثالثني ، وحممد ولد سنة  فيه انقطاع إذ أن حممد بن املنكدر مل يدرك العباس 

 .إحدى ومخسني أو بعدها ، وذلك بعد وفاة العباس بثماين عشرة سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١٠/٩٦( السنن الكربى )١(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٥٧ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

ثنا فضيل بن غزوان عن حممد الراسيب عن بشر : الحدثنا ابن منري، ق-١٢٥٩٢-)٣٠٢(
ال حاجة ىل فيه ، إين مسعت رسول : كتب عمر بن اخلطاب عهده فقال : بن عاصم قال

إن الوالة جياء م يوم القيامة فيقفون على شفري جهنم ، فمن كان : ((  يقولاهللا 
 به اجلسر إىل واد من نار مطواعا هللا تناوله اهللا بيمينه حىت ينجيه ومن عصى اهللا اخنرق

 فأرسل عمر إىل أيب ذر وإىل سلمان، فقال أليب ،قال رسول اهللا : ، قال))تلتهب التهابا 

نعم واهللا ، وبعد الوادي واد آخر : ؟ قالأنت مسعت هذا احلديث من رسول اهللا : ذر
 ا، فقالمن يأخذها مبا فيه: وسأل سلمان، فكره أن خيرب بشيء، فقال عمر: من نار، قال

  .وعينيه وأصدع خده إىل األرض من سلت اهللا أنفه : أبو ذر
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  :      رجال السند
 .هو عبد اهللا بن منري ، تقدم  : ابن منري

هو ابن جرير الضيب والء ، أبو الفضل الكويف، ثقة، من كبار السابعة ، مات بعد سنة : فضيل بن غزوان

 .)١(بفتح املعجمة وسكون الزاي  : وغزوان. أربعني ومائة ، أخرج له اجلماعة 
 .هو ابن سليم ، أبو هالل ، تقدم ، صدوق فيه لني : حممد الراسيب

 . )٢(هو ابن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم ، املخزومي، صحايب ، له حديث واحد : بشر بن عاصم 
 :      التخريج 

حدثنا سويد بن عبد : حدثنا حممد بن مصفى وحممود بن خالد قاال: اآلحاد قالأخرجه ابن أيب عاصم يف
 استعمل ِبشر بن عاصم على صدقات هوازن ، فتخلف بشر،  العزيز، عن سيار، عن أيب وائل، أنّ عمر

من ( : ( يقولبلى، ولكين مسعت رسول اهللا : أما لنا عليك مسع وطاعة؟ فقال:  ،فقالفلقيه عمر
ِليم، فإن كان حمسناً جنا، وإن وى يوقف على جسر جهنشيئاً من أمور املسلمني أيت به يوم القيامة، حت 

 كئيباً حزيناً ، فلقيه أبو فخرج عمر : قال)).  كان مسيئاً اخنرق به اجلسر، فهوى فيه سبعني خريفاً 
 حزيناً ومسعت بشر بن عاصم ما مينعين أن أكون كئيباً : ما يل أراك كئيباً حزيناً، قال:  فقالذر 

 : يقول مسعت رسول اهللا : يقول 

                                                           
 ٥٤٣٤:  التقريب  )١(
  )٢٩٩ – ٢٩٨ /١( ، اإلصابة   ) ١٧٢ -١٧١/ ١( االستيعاب )٢(
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………………………………………………………………….. 
))ِليم ، فإن كان حمسناً جنا ، وإن  من وأحداً من الناس أيت به يوم القيامة حىت يوقف على جسر جهن

 عته من رسول اهللا أما مس : قال أبو ذر)) . كان مسيئاً اخنرق به اجلسر ، فهوى فيه سبعني خريفاً
وِلي أحداً من الناس أيت به يوم القيامة ،  من(( :  يقول أشهد أين مسعت رسول اهللا : ال ،قال : ؟ قال

حىت يوقف به على جسر جهنم ، فإن كان حمسناً جنا، وإن كان مسيئاً اخنرق به اجلسر ، فهوى فيه 
كالمها قد أوجع قليب ، فمن :  أوجع قلبك ؟ قالفأي احلديثني. )) سبعني خريفاً ، وهي سواد مظلمة 

من سلت اهللا أنفه وألزق خده باألرض، أما إنا ال نعلم إال خرياً ، : يقول أبو ذر: يأخذها مبا فيها ،قال
 .)١(وعسى إن ولَّيتها من ال يعدل فيها أن ال تنجو من إمثها 

 .)٢(ي ، عن سويد ، مثله الدمشقخالد وأخرجه الطرباين يف الكبري من طريق حممود بن 
 . )٥(،واحلافظ يف اإلصابة .)٤(وابن األثري يف األسد . )٣(وأخرجه ابن عبد الرب يف االستيعاب 

 .)٦(سويد بن عبد العزيز ، وهو متروك : رواه الطرباين ، وفيه: قال اهليثمي
 :     احلكم على احلديث 

 .لصحابة ، وفيه لني منقطع ، ألنّ أبا هالل الراسيب مل يدرك أحداً من ا
 :      الغريب 
 . )٧(جدعه وقطعه  : سلت اهللا أنفه

 
 
 
 
 

                                                           
  )١٥٩١:  رقم ٢٣٠ / ٣(   اآلحاد واملثاين   )١(
 )١٢١٩: (الكبري ، رقم   املعجم )٢(
 )١٧٢–١/١٧١(  االستيعاب )٣(
 )١/٢٢٢(  أسد الغابة )٤(
 )٢٩٩-١/٢٩٨(  اإلصابة يف متييز الصحابة )٥(
  )٥/٣٧٢(  جممع الزوائد  )٦(
 )سلت : (   النهاية ، مادة )٧(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٥٩ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

ثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن مالك ابن :حدثنا وكيع، قال-١٢٥٩٣-)٣٠٣(
 )). اإلمارة عنت ، إالّ من رمحه اهللا:((قال رسول اهللا : احلارث، عن خيثمة، قال

 .تة كله زائد على الكتب الس : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً 
 :      التخريج 

:  يف كتاب أيب كريب -أخرجه الطرباين يف الكبري، بسندين عن عطاء ، عن مالك بن احلارث ، عن رجل
 . )١(حنوه أطول منه . عن رجل ، وعن عطاء عن خيثمة : عن محيد ، قال 
 .)٢(ء بن السائب، وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات عطا: رواه الطرباين، وفيه: قال اهليثمي

  .)٣(مرسل : وذكره اهلندي يف الكنـز  ، وعزاه إىل املصنف ، من طريق خيثمة ، وقال
 :      احلكم على احلديث 

 .)٤(مرسل ،  ورجاله ثقات إال عطاء صدوق اخنلط ، لكن رواية الثوري عنه قبل االختالط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٣٦٠٤، ٣٦٠٣: (  املعجم الكبري، رقم )١(
  )٣٦٥/ ٥(  جممع الزوائد  )٢(
  )١٤٧٠٦( ل   كنـز العما)٣(
  )٣٢٢: ص ( الكواكب النريات ، :   انظر  )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٦٠ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 :ثنا أبو األشهب جعفر بن حيان ، عن األعمش: نا وكيع ، قال حدث–١٢٥٩٦-)٣٠٤(
 )) .اجلس: ((خر يل، قال!  يا رسول اهللا: استعمل رجالً، فقالأن النيب 
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  :رجال السند     
 . تقدمت ترمجتهما وكيع واألعمش

اردي البصري مشهور بكنيته ، ثقة ، من السادسة، مات هو السعدي العط : أبو األشهب جعفر بن حيان
 .)١(مخس وستني ومائة وله مخس وتسعون سنة، أخرج له اجلماعة 

  :لتخريج     ا
 . مل أجد أحداً أخرجه ذا السند

رجال يستعمله  دعا رسول اهللا : وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف عن معمر عن رجل  عن احلسن قال
  .)٢()) اجلس(( : قال ! رسول اهللا خر يل يا : فقال 

 . )٣(وابن اجلعد يف مسنده ، عن مبارك بن فضاله عن احلسن 
 .)٤(وأخرجه الطرباين يف الكبري عن ابن عمر حنوه 

 . )٥(رواه الطرباين ، وفيه الفرات بن أيب الفرات ، وهو ضعيف : قال اهليثمي 
يا رسول اهللا : مل رجال على الصدقة فقال استع وكذا عن عصمة بن مالك اخلطمي أن رسول اهللا 

 .)٦( ))اجلس يف بيتك : (( اختر يل فقال 
  .)٧(وفيه الفضل بن املختار وهو ضعيف : رواه الطرباين : قال اهليثمي

  :احلكم على احلديث      
 .مرسل ، ورجاله ثقات 

 

                                                           
 ٩٣٥:     للتقريب  )١(
  )٣٢٠ /١١(   املصنف  )٢(
 )٣٣٢٢: (  مسند ابن اجلعد  رقم )٣(
  )١٨٥ / ١٧(   املعجم الكبري  )٤(
  )٣٦٥ / ٥(   جممع الزوائد   )٥(
 )٤٩٣: رقم١٧/١٨٥(  املعجم الكبري )٦(
  )٣٦٥ / ٥(   جممع الزوائد  )٧(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٦١ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

: د قالحدثنا حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن عيسى بن فائ-١٢٥٩٩-)٣٠٥(
 ما من أمري عشرة: (( قال حدثنا عن رسول اهللا : حدثين فالن عن سعد بن عبادة قال

 )) . غَله ذلك إال العدل إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال ، ال يكفه من
 .زائد ذا املنت  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم إال عيسى بن فائد 

أمري الرقة ، جمهول، من السادسة، وروايته عن الصحابة مرسل، أخرج له أبو – بالفاء: عيسى بن فائد
  .)١(داود مل يرو عنه غري يزيد 

 . هكذا مبهم  : فالن
  :     التخريج

أخرجه أمحد يف مسنده عن حممد بن جعفر عن شعبة عن يزيد، وعن خلف بن الوليد ثنا خالد عن يزيد 
 . )٢( ))وجل أجذم تعلم القرآن مثّ نسيه إال لقي اهللا غزوما من أحد (( : مثله وزاد فيهما

وعبد بن محيد يف املسند عن يزيد بن هارون عن شعبة عن يزيد بن أيب زياد وعن حسني اجلعفي عن 
 . )٣(زائدة عن يزيد حنوه 

 .)٤(واحلارث يف مسنده عن سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد حنوه 
 . )٥( بن أيب زياد مثل أمحد والبزار يف مسنده بسنده عن يزيد 

 .  )٦(والطرباين يف الكبري بإسنادين عن يزيد مثله 
رجل مل يسم ، وبقية أحد إسنادى أمحد : رواه أمحد والبزار والطرباين ، وفيه:  رمحه اهللا تعاىلقال اهليثمي

 .  )٧(رجاله رجال الصحيح  
     

                                                           
 ٥٣١٩:  ، التقريب   ) ٢١/ ٢٣(   ذيب الكمال )١(
 )٢٨٥، ٥/٢٨٤(  املسند  )٢(
 )٣٠٦،٣٠٧: (  املنتخب  رقم)٣(
  )٥٩٩: (  بغية الباحث عن زوائد احلارث ، رقم )٤(
  )١٦٤٢:  رقم ٢/٢٥٤(  كشف األستار  )٥(
  )٥٣٩٠ ، ٥٣٨٩: (   املعجم الكبري ، رقم )٦(
  )٣٦٥ /٥(زوائد    جممع ال)٧(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٦٢ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

     ……………………………………………………………… 
 .)١(محد يف مسنده عن أيب أمامة ، حنوه  ما رواه أويشهد له
يزيد بن أيب مالك، وثّقه ابن حبان وغريه، وبقية رجاله ثقات : رواه أمحد والطرباين، وفيه : قال اهليثمي

)٢( . 
 أيضاً ما رواه البزار ، وأبو يعلى يف مسنده، والطرباين يف األوسط، والبيهقي يف الكربى عن أيب ويشهد له

ما من أمري عشرة إالّ يؤتى به يوم القيامة مغلوالً حىت يفك عنه (( :  ل رسول اهللا قا:  قالهريرة 
 .  )٣()) العدل أو يوبقه اجلور 

 .)٤( رواه البزار والطرباين يف األوسط باألول ، ورجال األول يف البزار رجال الصحيح :قال اهليثمي 
 :     احلكم على احلديث 

 .د ، وجهالة عيسى والرجل املبهم ، حسن لغريه بطرقه هذه ضعيف ذا اإلسناد لضعف يزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٥/٢٦٧(  املسند )١(
  )٣٦٥ / ٥(  جممع الزوائد  )٢(
 ، )٦٢٢٥: (، املعجم األوسط، رقم ) ٦٦٢٩:(، مسند أيب يعلى، رقم ) ٢/٢٥٤(  كشف األستار  )٣(

  )٩٦ / ١٠( السنن الكربى  
  )٣٦٥، ٢٠٥ / ٥(   جممع الزوائد  )٤(
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 حدثنا أبو خالد األمحر، عن حممد بن عجالن، عن أبيه، عن أيب -١٢٦٠٠–) ٣٠٦(
 ما من أمري ثالثة، إالّ يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه:(( قال رسول اهللا : هريرة ،قال

 ) .)إىل عنقه، أطلقه احلق ، أو أوثقه 
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .هو سليمان بن حيان ، صدوق خيطئ ، تقدم  : أبو خالد األمحر
هو أبو عبد اهللا القرشي املدين ، موىل فاطمة بنت الوليد ، صدوق ، إالّ أنه اختلطت  : حممد بن عجالن

ات سنة مثان وأربعني ومائة ، أخرج له البخاري تعليقاً ، عليه أحاديث أيب هريرة ، من اخلامسة ، م
  .)١(وأخرج له الباقون 

عجالن ، موىل فاطمة بنت عتبة ، ال بأس به ، من الرابعة ، أخرج له البخاري تعليقاً ، وأخرج له  : أبوه
 .)٢(الباقون 

 :      التخريج 
 . )٣(ز، وعزاه إىل املصنف مل أجد أحداً أخرجه ذا السياق، وذكره اهلندي يف الكنـ

 :      احلكم على احلديث 
 ضعيف ذا اإلسناد ، ألن حممد بن عجالن اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، 

 .لكن يشهد له احلديث املتقدم واآليت 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٦١٣٦:  تقريب   ، ال ) ١١٠ -١٠١ / ٢٦(   ذيب الكمال )١(
 ٤٥٣٤:  ، التقريب   ) ٥١٧– ٥١٦/ ١٩(   ذيب الكمال )٢(
  )١٤٧٢١: (   كنـز العمال ، رقم )٣(
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: ثنا ابن أيب خالد، عن إمساعيل األودي، قال: حدثنا ابن منري، قال -١٢٦٠١-)٣٠٧(
 ليس من وال:((  يقولمسعت رسول اهللا : أنّ أباها قال: ربتين بنت معقل بن يسارأخ

 )) . إالّ كبه اهللا على وجهه يف الناريلي أمة ، قلّت أو كثرت ، ال يعدل فيها
 . زائد على الكتب الستة ذا السياق  : نوع الزيادة

  :      رجال السند
 . هو إمساعيل ، تقدما ، ومها ثقتان  : لدوابن أيب خاهو عبد اهللا ،  : ابن منري

هو إمساعيل بن إبراهيم األودي البصري الكندي ، يروى عن بنت معقل بن يسار عن  : إمساعيل األودي
 . )١(أبيها ، روى عنه عمار الدهين وإمساعيل بن أيب خالد 

 أبيها وعمها، وعنها إمساعيل عن: امسها هند، أفاده الطرباين يف الكبري،  قال احلافظ : بنت معقل بن يسار
 . )٢(األودي 

  :التخريج     
 .)٣(أخرجه أمحد يف مسنده عن وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن إمساعيل البصري مثله 

 . )٤(والطرباين يف الكبري بأسانيد عن إمساعيل بن أيب خالد عن إمساعيل األودي الكندي حنوه 
 يل عن عامر الدهين عن أبيه عن أم معقل عن أبيها حنوه ، واحلاكم يف املستدرك بسنده عن إسرائ

 . )٥(هذه أم معقل بنت معقل بن سنان األشجعي ، وهو صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  : وقال
ما من وال يلي رعية من املسلمني فيموت وهو غاش هلم إال (( : وأخرجه الشيخان عن معقل ، بلفظ 

 .   )٦()) حرم اهللا عليه اجلنة 
  :احلكم على احلديث      

فيه إمساعيل األودي ذكره ابن حبان يف الثقات ، ومل أر لغريه جرحا وال تعديال ، وكذا بنت معقل مل أر 
 . ولكن أصل احلديث يف الصحيحني بسياق آخر كما تقدم. هلا جرحا وال تعديال

                                                           
  )٢٩ / ٦(، الثقات  ) ٣٣٩/ ١(التاريخ الكبري )١(
  )٦٧٤ /٢(، تعجيل املنفعة  )٢٠/٢٢٢(  املعجم الكبري )٢(
 )٥/٢٥(  املسند )٣(
 )٥١٩-٥١٤، ٢٢٢-٢٠/١(  املعجم الكبري )٤(
 )٩١-٤/٩٠(  املستدرك )٥(
: ، ومسلم يف اإلميان، رقم  )٧١٥١: (  أخرجه البخاري يف األحكام، باب من استرِعي رعية فلم ينصح، رقم)٦(
  )١٨٢٩: ( ، ويف اإلمارة ، رقم )١٤٢(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٦٥ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما يستحب من اخليل ، وما يكره منها
 قال رسول اهللا :  ثنا طلحة، عن عطاء، قال : حدثنا وكيع، قال -١٢٦١٧-)٣٠٨(

 )) : خري اخليل احلُو. (( 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  :رجال السند     
 .تقدم مراراً وهو ثقة  : وكيع

 هو ابن عمرو بن عثمان احلضرمي املكي، متروك ، من السابعة ، مات سنة اثنتني ومخسني ومائة :طلحة 
 .)١(ه ابن ماجه أخرج ل
 .هو ابن أيب رباح املكي اإلمام تقدم  : وعطاء

 :التخريج      
وذكره اهلندي يف الكنـز  وعزاه إىل . )٢(ذكره السيوطي يف الدر وعزاه إىل أيب عبيدة وابن أيب شيبة 

 . )٣(املصنف عن عطاء ، مرسل 
 :احلكم على احلديث      

  .ن عمرومرسل ، إسناده ضعيف جداً ألجل طلحة ب
 :     الغريب 
مجع أحوى ، وهو الكميت الذي يعلوه سواد ، واحلُوة : احلُو )) خري اخليل احلُو ((: قال ابن األثري

 .  )٤(الكمتة 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٣٠٣٠:  ، التقريب   ) ٤٣٠ – ٤٢٧ / ١٣(   ذيب الكمال )١(
 )٣/١٩٨(  الدر املنثور )٢(
 )٣٥٢٦٠: ( كرت العمال، رقم  )٣(
 )حو : (   النهاية ، مادة )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٦٦ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا يف خصاء اخليل والدواب ، ومن كرهه
 :ثنا عبد اله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: حدثنا وكيع، قال-١٢٦٢٣-)٣٠٩(

 .فيه مناء اخللق : ، وقال ابن عمرعن خصاء اخليل والبهائم ى رسول اهللا 
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدم ، وهو ثقة : وكيع 

هو موىل ابن عمر ، املدين ، ضعيف ، من السابعة ، مات سنة أربع ومخسني ومائة : عبد اهللا بن نافع
 . )١(ابن ماجه أخرج له 

هو نافع موىل ابن عمر ، أبو عبد اهللا ، ثقة ثبت فقيه مشهور ، من الثالثة ، مات سنة سبع عشرة  : أبوه
     . )٢( ومائة ، أو بعد ذلك أخرج له اجلماعة

 :      التخريج 
 .)٣(أخرجه أمحد يف مسنده عن وكيع مثله ، إال أنه قال عن إخصاء  

 .)٤(عبد اهللا بن نافع ، وهو ضعيف : د ، وفيه رواه أمح : قال اهليثمي
فيه مناء : وأخرج عبد الرزاق يف املصنف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره اإلخصاء ، ويقول

 . )٥(موقوفاً . اخللق 
 والبيهقي يف الكربى بسنده عن عبد اهللا بن منري، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اهللا

 . ال تقطعوا نامية خلق اهللا عز وجلّ : عنهما أنه كان يكره إخصاء البهائم ، ويقول
 . )٦(هذا هو الصحيح ، موقوف ، وقد روي مرفوعاً : قال البيهقي

 :       احلكم على احلديث 
أما املوقوف فرجاله ثقات . عبد اهللا بن نافع ، وهو ضعيف : ضعيف مرفوعاً ، فيه

                                                           
   ٣٦٦١:    التقريب   )١(
 ٧٠٨٦:    املصدر السابق  )٢(
  )٢٤ / ٢(   املسند  )٣(
  )٤٨٣ / ٥(  جممع الزوائد  )٤(
 )٤/٤٥٦(  املصنف  )٥(
  )٢٤ / ١٠(  السنن الكربى )٦(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٦٧ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 اس للدوابما جاء يف األجر
 مروا على: ثنا ثور، عن خالد بن معدان، قال: حدثنا وكيع، قال-١٢٦٤٥-  )٣١٠(

 )) .هذه مطية شيطان  (( :بناقة يف عنقها جرس، فقال النيب 
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم ، وهم ثقات 

 :      التخريج 
 . داً أخرجه مل أجد أح

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، رجاله ثقات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٦٨ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا يف اجلنب والشجاعة
ثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن حارثة بن : حدثنا وكيع، قال-١٢٦٦٠-)٣١١(

، وهو أقربنا إىل لقد رأيتنا يوم بدر وحنن نلوذ برسول اهللا : مضرب، عن علي، قال
 .العدو وكان أشد الناس يومئٍذ بأساً  

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم ، إالّ حارثة ، وهم ثقات 
هو العبدي الكويف، ثقة ، من الثالثة، غلط من نقل عن ابن املديين تركه ، أخرج له : حارثة بن مضرب

 . لبخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له أصحاب السنن األربعةا
 .)١(بتشديد الراء املكسورة ، قبلها معجمة  : ومضرب

 :      التخريج 
 .)٢(أخرجه أمحد يف مسنده بأسانيد عن إسرائيل، اخل 

  نيب والطرباين يف األوسط، ، بسنده عن أيب إسحاق، عن احلارث، عن علي، أنه سئل عن موقف ال
 .  كان أشدنا من حاذى بركبة رسول اهللا : يوم بدر؟ فقال
 .)٣(مل يروه عن أبان إالّ سيف :قال الطرباين
 .مثّ ساق لفظه  . )٤(رواه أمحد والطرباين يف األوسط عن علي   :  قال اهليثمي

 :      احلكم على احلديث 
 .ن رواية إسرائيل عنه من أصح الرواياتأبو إسحاق ، مدلس، وقد عنعنه، لك: رجاله ثقات، وفيه

 .    من الشجاعة ويقويه ما علم من حاله 
 
 
 

 
                                                           

 ١٠٦٣:    التقريب  )١(
 )١٥٦، ١/٨٦،١٢٦(  املسند  )٢(
  )٣٤٣١: (   املعجم األوسط رقم )٣(
  )٨/٥٧٠(   جممع الزوائد  )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٦٩ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 كان: ثنا إسرائيل، عن  جابر، عن أيب جعفر،قال: حدثنا وكيع، قال-١٢٦٦٥-)٣١٢(
 . شديد البطش رسول اهللا 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  :رجال السند     
 .عا وهم ثقات إال جابراً اجلعفي فهو ضعيف رافضي تقدمت ترامجهم مجي

 .هو حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، الباقر  : وأبو جعفر
  :     التخريج

بسنده عن وكيع ، نا إسرائيل، عن رجل عن أيب جعفر    أخرجه أبو الشيح األصبهاين يف أخالق النيب 
أبو الشيخ أيضا من رواية أيب جعفر معضال، والطرباين يف : بطش كان قوي ال: حديث:قال العراقي . مثله 

 وأعطيت قوة أربعني رجال : األوسط من حديث عبد اهللا بن عمرو 
 .     )١(يف البطش واجلماع ، وسنده ضعيف 

وهذا الذي ذكره العراقي عن الطرباين أخرجه يف األوسط بسنده عن املغرية بن قيس عن  عمرو بن 
 . )٢( عن جده شعيب عن أبيه
 . )٣(فيه املغرية بن قيس ، وهو ضعيف : قال اهليثمي

 . )٤( وعزاه عالء الدين اهلندي يف الكنـز إىل ابن سعد، عن أيب جعفر مرسال 
  :     احلكم على احلديث

 .   مرسل ، إسناده ضعيف لضعف جابر اجلعفي 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .على هامش إحياء علوم الدين  ) .١٤٤/ ٧(  املغين عن األسفار يف ختريج أحاديث اإلحياء  )١(
  )٥٦٧: (   املعجم األوسط ، رقم )٢(
  )٤٨٢ / ٨(   جممع الزوائد  )٣(
  )١٨٤٠٨: (   كنـز العمال ، رقم )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٧٠ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 قال: ران اجلوين ، قالثنا هشام ، عن أيب عم: حدثنا وكيع، قال -١٢٦٧٢-)٣١٣(
 )).للجبان أجران : ((  رسول اهللا 
 . على الكتب الستة كله زائد : نوع الزيادة

 : رجال السند      
 .تقدم مراراً : وكيع 
هشام بن عروة ، هشام بن سعد املدين، هشام : [مل أستطع حتديده إذ إن شيوخ وكيع فيهم ثالثة  : هشام

 . ومل أجد هلم رواية عن أيب عمران اجلوين . قاتوكلهم ث] بن عبد اهللا سنرب 
هو عبد امللك بن حبيب األزدي أو الكندي، مشهور بكنيته ، ثقة، من كبار الرابعة  : أبو عمران اجلوين

  . )١(، مات سنة مثان وعشرين ومائة، وقيل بعدها، أخرج له اجلماعة 
  :      التخريج

 .مل أجد له خترجيا 
 . )٢(لكنـز  إىل املصنف عن أيب عمران اجلوين مرسل وعزاه اهلندي يف ا

  : احلكم على احلديث     
 .مرسل ، ورجاله ثقات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٤١٧٢:       التقريب  )١(
 )١١٢٩٨: (  كنـز العمال ، رقم )٢(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٧١ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا يف سيب اجلاهلية والقرابة
 حدثنا عبد الرمحن بن سليمان، عن زكريا بن أيب زائدة، عن جابر، -١٢٦٧٤–)٣١٤(

 ية ، يف الغالم مثانيا من اإلبل ويف املرأة يف سيب اجلاهلقضى رسول اهللا : عن عامر، قال
 .عشرة من اإلبل ، أو غرة عبد أو أمة 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقا إال جابرا اجلغفي ، ضعيف 
 :      التخريج 

 .مل أجد أحدا أخرجه ذا الوجه 
يف   قضى رسول اهللا : ق يف مصنفه ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال وأخرج عبد الرزا

فداء رقيق العرب من أنفسهم ، فقضى للرجل الذي يسىب يف اجلاهلية بثمان من اإلبل ، ويف ولد إن كان 
 ، بوصيفني وصيفني ، ، كل إنسان ذكراً منهم أو أنثى ، وقضى يف سبية اجلاهلية بعشر من اإلبل! له أمة

  .)١(وذكر عن معمر عن رجل مسع عكرمة . وقضى يف ولدها من العبد بوصيفني 
 :      احلكم على احلديث 

 .مرسل ، وإسناده ضعيف لضعف جابر اجلعفي ، والشاهد معضل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )١٠٤ / ١٠(   املصنف  )١(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٧٢ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا يف وضع اجلزية والقتال عليها
قاتل رسول : الثنا أبو األشهب، عن احلسن، ق: حدثنا وكيع، قال-١٢٦٧٩ –) ٣١٥(

 أهل هذه اجلزيرة من العرب على اإلسالم، مل يقبل غريه، وكان أفضل اجلهاد، وكان اهللا 
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم  : بعده جهاد آخر علال هذه األمة يف أهل الكتاب

 .ما سوامها بدعة وضالل : قال احلسنإىل آخر اآلية ، ] ٢٩: التوبة  [،اآلخر 
 .كله زائد على الكتب الستة  : وع الزيادةن

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم ، وهم ثقات 

 :      التخريج 
 .)١(أخرجه أبو عبيد يف األموال عن هشيم عن يونس بن عبيد عن احلسن ، حنوه 

 .)٣(وذكره السيوطي يف الدر ، وعزاه إىل املصنف وأيب الشيخ . )٢(وأبو داود يف املراسيل حنوه 
 :     احلكم على احلديث 

 .مرسل ، ورجاله ثقات 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٦٢: (   كتاب األموال  ، باب أخذ اجلزية من عرب أهل الكتاب ، رقم )١(
  ) ٣٢٥: (   املراسيل ، رقم )٢(
  )٢٢٩ / ٣(   الدر املنثور  )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٧٣ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

: ثنا يزيد بن إبراهيم ، عن احلسن ، قال :  حدثنا وكيع ، قال -١٢٦٨٠ –  )٣١٦( 
 من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا،: ((  إىل أهل اليمنكتب رسول اهللا 

 )) . ومن أىب فعليه لعنة اهللا ،فذالكم املسلم، له ذمة اهللا وذمة رسول اهللا 
  ))فعليه لعنة اهللا ومن أىب(( : كتب إىل أهل اليمن ، وقوله :  قوله :نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .  تقدمت ترمجة وكيع واحلسن ،  ومها ثقتان 

ل البصرة، أبو  نزي-بضم املثناة، وسكون املهملة ، وفتح املثناة مث راء -هو التستري  : يزيد بن إبراهيم
سعيد ، ثقة ثبت إال يف روايته عن قتادة ففيها لني ، من كبار السابعة ، مات سنة ثالث وستني ومائة على 

 .   )١(الصحيح ، أخرج له اجلماعة 
 :      التخريج 

 .مل أجد أحدا أخرجه ذا الوجه 
من صلى (( :   هللاقال رسول ا: وأخرج البخاري والنسائي من حديث أنس رضي اهللا عنه، قال 

صالتنا، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فذلك املسلم الذي له ذمة اهللا وذمة رسوله ،  فال ختفروا 
 )٢( ))اهللا يف ذمته

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله ثقات 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
  ٧٦٨٤:    التقريب  )١(
، والنسائي يف اإلميان ، باب صفة  ) ٣٩٣ -٣٩١: ( خاري يف الصالة ، باب فضل استقبال القبلة ، رقم   أخرجه الب)٢(

  )٥٠٠٠: ( املسلم ، رقم 



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٧٤ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا يف اوس تكون اجلزية
ن قيس بن مسلم، عن احلسن ابن ثنا سفيان، ع: حدثنا وكيع، قال-١٢٦٩١-)٣١٧(

 إىل جموس هجر يعرض عليهم اإلسالم، فمن كتب رسول اهللا : حممد بن علي، قال 
 أسلم قبل منه، ومن أىب ضربت عليه اجلزية، على أن ال تؤكل هلم ذبيحة، وال تنكح هلم

 .   امرأة 
 .كله زائد ذا السند والسياق  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .مت ترمجة وكيع وسفيان ، ومها ثقتان تقد

 أبو عمرو الكويف، ثقة ، رمي اإلرجاء ، من السادسة، مات –بفتح اجليم –هو اجلديل  : قيس بن مسلم
 . )١(سنة عشرين ومائة ، أخرج له اجلماعة 

فية، ثقة هو ابن علي بن أيب طالب، اهلامشي، أبو حممد املدين، وأبوه هو ابن احلن: احلسن بن حممد بن علي
إنه أول من تكلم يف اإلرجاء ، من الثالثة ، مات سنة مائة ، أو قبلها بسنة ، أخرج له : فقيه، يقال 

 .)٢(اجلماعة 
 :     التخريج 

 . )٣(أخرجه عبد الرزاق، وأبو عبيد، واحلارث بن أيب أسامة ، كلهم من طريق الثوري ، حنوه 
هذا مرسل ، وإمجاع أكثر :  عن وكيع ، مثله ، وقال والبيهقي بسنده عن املصنف وعن حيىي بن حيىي

 .)٤(وال يصح ما روي عن حذيفة يف نكاح جموسية : املسلمني عليه يؤكده ، قال 
 .)٥(وأخرجه اإلشبيلي يف الوسطى ، كتاب النكاح ، باب ما ي أن جيمع بينهن من النساء 

: قال ابن القطان يف كتابه : ملصنف ، مث قال وأخرجه الزيلعي يف نصب الراية، وعزاه إىل عبد الرزاق وا
 وقد اختلف فيه ، وهو ممن ساء حفظه –هو ابن ربيع –هذا مرسل ، ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم 
 .)٦(بالقضاء ، كشريك ، وابن أيب ليلى ، انتهى 

                                                           
  ٥٥٩١  التقريب  )١(
  ١٢٨٤:    املصدر السابق  )٢(
 ) ٦٧٣: (، بغية الباحث عن زوائد احلارث، رقم)٧٦:( ، كتاب األموال، رقم ) ٧٠–٦٩ / ٦(  املصنف  )٣(
  ) ٢٨٥ ، ٢٨٤ ، ١٩٢ / ٩(   السنن الكربى  )٤(
  ) ١٣٠ / ٣(   األحكام الوسطى  )٥(
 ) ٦٨٤: رقم ٣٢ /٣(بيان الوهم واإليهام البن القطان : ، وانظر ) ١٨١ / ٤ ، ١٧٠ / ٣(   نصب الراية )٦(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٧٥ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

………………………………………………………………… 
ن احلسن بن حممد بن علي هو قيس بن مسلم هذا الذي قاله ابن القطان فيه نظر ، إذ إن الراوي ع : قلت

 اجلديل ، كما اتفقت عليه املصادر اليت أخرجت احلديث كما سبق ، 
 .إن قيس بن الربيع مل يرو عن احلسن بن حممد، وإمنا هو من أقران الثوري، وإن روى عنه الثوري : ثانياً 

إن عبد : بن عبيد أن عمر كتب أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث جبالة ويشهد له ما
 . )١(أخذ اجلزية من جموس هجر   الرمحن بن عوف أخربه أن رسول اهللا 

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله ثقات ، ويتقوى حبديث عبد الرمحن بن عوف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٣١٥٦: ( حلرب ، رقم   أخرجه البخاري يف اجلزية واملوادعة ، باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة وا)١(

  ) ٣٠٤٣: ( وأبو داود يف اخلراج واإلمارة ، باب يف أخذ اجلزية من اوس ، رقم 
  )   ١٥٨٦: ( والترمذي يف السري ، باب ما جاء يف أخذ اجلزية من اوس ، رقم 



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٧٦ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

ثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن حارثة بن :  حدثنا وكيع، قال-١٢٧٦٩ -)٣١٨(
 . سيما املالئكة يوم بدر الصوف األبيض كان: رب العبدي، عن علي، قال مض

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزبادة
      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعا، وهم ثقات 
      التخريج 

 .)١(أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه عن أيب سعيد األشج ، عن وكيع 
 .)٢(وعزاه إىل املصنف وابن املنذر وابن أيب حامت وذكره السيوطي يف الدر ، 
      احلكم على احلديث 

 .أبو إسحاق ، مدلس وعنعن ، لكن رواية إسرائيل عنه من أثبت الروايات : رجاله ثقات ، وفيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٧٥٤ / ٣(   تفسري ابن أيب حامت )١(
  )٧٥ / ٢(   الدر املنثور  )٢(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٧٧ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 باب ما قالوا يف الرجل يسلم مث يرتد ما يصنع به
، عن شيبان النحوي، عن حيىي بن أيب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان -١٢٧٩٧-)٣١٩(

:(( ، قال يف آخر خطبة خطبهاكثري، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، أن رسول اهللا 
 ال يصلح فيها ملتان، فأميا نصراين أسلم مث تنصر فاضربوا–يعين املدينة –إن هذه القرية 

 )) .عنقه 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 : السند      رجال

 .عبد الرحيم بن سليمان وحيىي بن أيب كثري تقدما ، ومها ثقتان 
هو شيبان بن عبد الرمحن التميمي والء ، النحوي ، أبو معاوية البصري، نزيل الكوفة،  : شيبان النحوي

 ، بطن من األزد ، ال إىل علم النحو ، من السابعة ،)حنوة ( إنه منسوب إىل : ثقة صاحب كتاب ، يقال 
 . )١(مات سنة أربع وستني ومائة ، أخرج له اجلماعة 

 املدن ي، ثقة ، من الثالثة ، أخرج له – عامر قريش –هو العامري : حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان 
 .)٢(اجلماعة 

 :      التخريج 
:  ين ، بلفظ ذكره اهليثمي يف امع، واهلندي يف الكنـز ، عن عبد الرمحن بن ثوبان ، وعزواه إىل الطربا

  )) .ال يصلح فيها قبلتان(( 
ومل أستطع استخراجه من معاجم الطرباين، إذ أنه ليس . )٣(رواه الطرباين، وفيه  من مل أعرفه : قال اهليثمي

 .يف الثبت 
 :      احلكم على احلديث 

 .مرسل ، ورجاله ثقات ، رجال الشيخني  
 
 

 

                                                           
  ٢٨٣٣:    التقريب )١(
  ٦٠٦٨:    املصدر السابق  )٢(
  )٣٤٩٠٢: ( ، كنـز العمال ، رقم  ) ٣٩٩ / ٦(   جممع الزوائد  )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٧٨ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 من قال يغسل الشهيد
  عيسى بن يونس، عن عمرو ، عن احلسن، أن النيب  حدثنا– ١٢٨٦٣-)٣٢٠(

 .أمر حبمزة حني استشهد فغسل 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترمجة عيسى بن يونس واحلسن ، ومها ثقتان 

كان داعية إىل بدعته  التميمي والء ، البصري املعتزيل املشهور ، – مبوحدتني –هو عبيد بن باب  : عمرو
، امه مجاعة ، مع أنه كان عابدا ، من السابعة ، مات سنة ثالث وأربعني ومائة ، أو قبلها ، أخرج له 

  . )١(أبو داود يف القدر وابن ماجه يف التفسري
 :      التخريج 

 . مل أجد له خترجياً 
ن حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا وهو خمالف ملا أخرجه املصنف والبخاري وأصحاب السنن األربعة م

 .)٢( أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم، ومل يغسلوا ومل يصل عليهم عنهما، أن النيب 
وأبو داود والترمذي من حديث أنس رضي اهللا عنه أن شهداء أحد مل يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ومل يصلّ 

 : نهما ، قال وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي اهللا ع.  )٣(عليهم 

                                                           
  ٥٠٧١:    التقريب  )١(
، وباب من ) ١٣٤٣: ( ، والبخاري يف اجلنائز ، باب الصالة على الشهيد ، رقم  ) ٢٥٤– ٢٥٣ / ٣(   املصنف )٢(

، ويف املغازي ، باب من ) ١٣٥٣: (  ، وباب اللحد والشق يف القرب ، رقم  )١٣٤٦: ( مل ير غسل الشهداء ، رقم 
والترمذي يف ) ٣١٣٨: (، وأبو داود يف اجلنائز، باب يف الشهيد يغسل، رقم)٤٠٧٩: (قتل من املسلمني يوم أحد، رقم

باب ترك الصالة على ، والنسائي يف اجلنائز ، )١٠٣٤: (اجلنائز ، باب ما جاء يف ترك الصالة على الشهداء ، رقم
 ) ١٥١٤: (، وابن ماجه باب ما جاء يف الصالة على الشهداء ودفنهم، رقم) ١٩٥٧: (الشهداء، رقم

، والترمذي يف اجلنائز ، باب ما جاء يف قتلى أحد وذكر محزة، ) ٣١٣٥: (  أخرجه أبو داود يف الباب السابق ،رقم)٣(
 .لكن مل يذكر الغسل ) ١٠١٦: (رقم



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٧٩ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ………………………………………………………………… 
  . )١(بقتلى أحد أن ينـزع عنهم احلديد واجللود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيام  أمر رسول اهللا 

 .   )٢(عطاء بن السائب ، خمتلط ، وعلي بن عاصم ممن روى عنه بعد االختالط : وفيه 
 : لقتلى أحد قال رسول اهللا : اهللا عنه قال وأخرجه النسائي من حديث عبد اهللا بن ثعلبة رضي 

زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم يف اهللا إال يأيت يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم، ورحيه ريح (( 
 .)٤(إسناده صحيح :  أرناؤوط قال العالمة شعيب.  )٣())املسك 

 :     احلكم على احلديث 
 . ، وخالف األحاديث الصحيحة منكر ، ألن عمرو بن عبيد ضعيف جدأً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، وابن ماجه يف اجلنائز ، باب ما جاء يف الصالة  ) ٣١٣٤: ( ود يف اجلنائز ، باب يف الشهيد يغسل ، رقم   أبو دا)١(

 )١٥١٥: (على الشهداء ودفنهم ، رقم 
 )  ٣٢٨-٣٢٧:ص(الكواكب النريات ، :   انظر )٢(
  )٢٠٠٤: (   كتاب اجلنائز ، مواراة الشهيد يف دمه ، رقم )٣(
  )١٣٩ / ١١( ل  جامع األصو:   أنظر )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٨٠ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا يف الصالة على الشهيد
 صلى:  حدثنا عبد اهللا بن إدريس، عن حصني، عن أيب مالك، قال -١٢٨٦٨ -)٣٢١(

 .على محزة  رسول اهللا 
 كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . وهو ابن عبد الرمحن السلمي ومها ثقتان: وحصني. وديتقدمت ترمجة عبد اهللا بن إدريس  األ

هو الغفاري ، غزوان ، ثقة ، من الثالثة ، أخرج له البخاري تعلبقا ، وأخرج له أبو داود  : أبو مالك
 . )١(والترمذي والنسائي 

 :      التخريج 
 أيب مالك ، أن أخرج ابن سعد يف طبقاته ، عن وكيع والفضل بن دكني ، عن شريك عن حصني ، عن

 .)٢ (صلى على قتلى أحد عشرة عشرة ، يصلي محزة مع كل عشرة  النيب 
وجيء بتسعة فصلى : وأخرج أبو داود يف مراسيله بسنده عن حصني، عن أيب مالك، حنوه، إال أنه قال

 . )٣(عليهم 
ت أبا مالك مسع: وأخرج الطحاوي يف شرح معاين اآلثار ، والدارقطين،  بسندمها عن حصني ، قال 

 .)٤(كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم محزة : الغفاري ، قال 
أمر    ما أخرجه الطحاوي من حديث عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا ويشهد له

يوم أحد حبمزة، فسجي بربدة، مث صلى عليه فكرب عليه تسع تكبريات، مث أيت بالقتلى يصفون ، ويصلى 
 .وإسناده حسن ، فيه ابن إسحاق ، صدوق مدلس، لكن صرح بالسماع. )٥(عليه عليهم و
مث أمر بالقتلى، فجعل يصلي عليهم ، فيوضع :  عباس رضي اهللا عنهما عند احلاكم والبيهقي، قالوعن ابن

تسع ومحزة ، فكرب عليهم سبع تكبريات ، ويرفعون، ويترك محزة، مث جياء بتسعة فيكرب عليهم سبعا، حىت 
 .  فرغ منهم 
 .)١(ال أحفظه إال من حديث أيب بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زياد  : قال البيهقي

                                                           
  ٥٣٥٤:    التقرب  )١(
  ) ١٦ / ٣(   الطبقات الكربى  )٢(
  ) ٤٢٧: (   املراسيل  ، رقم )٣(
  )٧٨ /٢( ن سنن الدارقطين  ) ٥٠٣ / ١( شرح معاين اآلثار    )٤(
  ) ٥٠٣ / ٢(  شرح معاين اآلثار  )٥(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٨١ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ………………………………………………………………… 
. لكنهما يصلحان للمتابعات والشواهد، فأبو بكر من رجال الشيخني لكن ساء حفظه ملا كرب: قلت 

 . تغري ملا كرب وصار يتلقن من رجال مسلم وأصحاب السنن ، لكنه : ويزيد بن أيب زياد 
حدثين حممد بن كعب القرظي : وهلما متابعة قوية عند الطرباين ، بسنده عن حممد بن إسحاق ، قال 

 .)٢(واحلكم بن عتيبة عن مقسم وجماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، مثله 
ة يوم أحد سبعني صالة على محز  صلى النيب: وأخرج أبو داود يف مراسيله ، بسنده عن الشعيب ، قال

 .)٣(بدأ حبمزة فصلى عليه ، مث جعل يدعو بالشهداء ، فصلى عليهم ومحزة مكانه 

كل هذا خمالف للحديث الصحيح من حديث جابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما ، لكن 
 .، فهو بذلك شاذ  ) ٣٢٠: ( وسبقا عند حديث، رقم 

 :     احلكم على احلديث 
 .، ورجاله ثقات ، لكنه خمالف ملا يف الصحيح فهو شاذّ مرسل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
  ) ١٢ / ٤( ، السنن الكربى   ) ١٩٨ / ٣(  املستدرك  )١(
  )١١٠٥١: (   املعجم الكبري ، رقم )٢(
  ) ٤٢٨: (   املراسيل  ، رقم )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٨٢ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 صلّى:  حدثنا ابن فضيل ، عن يزيد ، عن عبد اهللا بن احلارث ، قال -١٢٨٦٩-)٣٢٢(
     .على محزة ، وكبر عليه تسعا  رسول اهللا 
  .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
هو ابن :  ضعيف، وعبد اهللا بن احلارث- وهو ابن أيب زياد –، وهم ثقات إال يزيدتقدمت ترامجهم 

 .نوفل اهلامشي 
 :      التخريج 

هذا أوىل أن يكون حمفوظاً ، وهو : أخرجه البيهقي يف الكربى ، بسنده عن املصنف ، مثله، مث قال 
 .)١(منقطع 

 :     احلكم على احلديث 
 .زيد ، وهو كسابقه خمالف ملا يف الصحيح مرسل ، وإسناده ضعيف لضعف ي

 

                                                           
  )١٣ / ٤(   السنن الكربى  )١(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٨٣ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ثنا سفيان ، عن الزبري بن عدي ، عن عطاء:  حدثنا وكيع ، قال -١٢٨٧٠ – ) ٣٢٣(
 . صلى على قتلى بدر أن النيب 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .هو ابن أيب رباح : ء تقدمت ترامجهم ، إال الزبري بن عدي ، وهم ثقات ، وعطا

 أبو عبد اهللا الكويف ، ويل قضاء الري ، ثقة ، من – بالتحتانية –هو اهلمداين اليامي : الزبري بن عدي 
 .)١(اخلامسة ، مات سنة إحدى وثالثني ومائة ، أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج 
 عبد ربه بن عبد اهللا ، عن عطاء عن وحدثين: أخرجه الواقدي يف املغازي ، عن الثوري ، مثله ، مث قال 

 . )٢(ابن عباس رضي اهللا عنهما ، مثله 
 .)٣(وأخرجه ابن سعد يف الطبقات ، عن أيب املنذر البزار ، عن سفيان ، مثله 

 .)٤(وذكره الزيلعي يف النصب ، وعزاه إىل الواقدي 
 : احلكم على احلديث      

 .مرسل ، ورجاله رجال الصحيح 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
  ٢٠٠١:    التقريب  )١(
  ) ١٤٦ / ١(   املغازي )٢(
  ) ٢٧ / ٢(   الطبقات الكربى )٣(
  ) ٣١٤ / ٢(   نصب الراية  )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٨٤ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 قالوا يف الفتح يأيت فيبشر به الوايل فيسجد سجدة الشكرما 
ثنا الكليب ، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، :  حدثنا هشيم، قال-١٢٨٩٦ -)٣٢٤(

فقالت : ملا نزل نكاح زينب، انطلق زيد بن احلارثة حىت استأذن على زينب، قال : قال
 فأذنت له، فبشرها أن اهللا:  ، قال فأرسل إليها رسول اهللا : ما يل ولزيد؟ قال: زينب 

  .ساجدة ، شكراً هللا فخرت : ، قال زوجها من نبيه 
 .زائد على الكتب الستة من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ، ذا السياق  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترمجة هشيم وأيب صاحل ، وهو ذكوان السمان ، ومها ثقتان 

د بن السائب بن بشر الكليب ، أبو النضر الكويف، النسابة املفسر، متهم بالكذب، ورمي هو حمم : الكليب
 .)١(بالرفض ، من السادسة ، مات سنة ست وأربعني ومائة ، أخرج له الترمذي وابن ماجه يف التفسري 

 :     التخريج 
ائب ، عن أيب صاحل ، أخرجه ابن سعد يف الطبقات ، عن الواقدي ، عن أيب معاوية ، عن حممد بن الس

 .)٢( هلا سجدت ملا أخرب زينب بتزويج رسول اهللا : عن ابن عباس ، قال 
ملا انقضت عدة زينب ، قال رسول :  أخرجه مسلم والنسائي عن أنس رضي اهللا عنه ، قال ويشهد له ما

فلما : ينها، قال فانطلق زيد حىت أتاها، وهي ختمر عج: ، قال ))اذهب فاذكرها علي(( :  لزيد اهللا 
 ذكرها ، فولّيتها ظهري ،  رأيتها عظمت يف صدري ، حىت ما أستطيع أن أنظر إليها ، أن رسول اهللا

ما أنا بصانعة شيئا حىت :  يذكرك ، قالت أرسلين رسول اهللا ! يا زينب: ونكصت على عقيب ، فقلت 
 . )٣(فدخل عليها بغري إذن   أوامر ريب ، فقامت يف مسجدها ، ونزل القرآن ، وجاء رسول اهللا

 :     احلكم على احلديث 
 .ضعيف جدا ، فيه الكليب ، متهم بالكذب ، لكن منت احلديث جاء يف صحيح مسلم وغريه 

 

                                                           
  ٥٩٠١:    التقريب  )١(
  )١٠٢  /٨(   الطبقات الكربى  )٢(
، والنسائي يف النكاح ، باب صالة املرأة إذا خطبت ، واستخارا را  ) ١٤٢٨: (   أخرجه مسلم يف النكاح ، رقم )٣(

  )٢٥٣: ( رقم 



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٨٥ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

أخربنا موسى بن عبيدة، عن قيس ابن :  حدثنا زيد بن احلباب، قال-١٢٨٩٩ -)٣٢٥(
عن جده عبد الرمحن بن عوف، عبد الرمحن بن صعصعة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، 

 أطلت السجود! يا رسول اهللا :  وهو ساجد، فلما انصرف، قلتانتهيت إىل النيب : قال
 )) .ابتالين من أميت إين سجدت شكراً هللا فيما : (( ، قال

 )ابتالين من أميت  فيما((: زائد من حديث عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه، وكذا قوله: نوع الزيادة
 :   رجال السند    

 . تقدمت ترامجهم مجيعا،وفيهم موسى بن عبيدة الربذي، ضعيف، وقيس مل يرد فيه جرح وال تعديل
 :      التخريج 

سجدت شكرا لريب فيما أبالين يف أميت،   (( :أخرجه أبو يعلى يف مسنده، عن املصنف ، حنوه ، وفيه 
 .)١()) ي عنه عشر سيئات من صلى علي صالة من أميت كتب له عشر حسنات ، وحم

فيما أبالين من : (( وأخرجه أمحد بأسانيد عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه إال أنه مل يذكر
  )٢())أميت

:  قال-، والذي قبله ))فيما أبالين من أميت: (( أي هذا احلديث الذي فيه–رواه أبو يعلى : قال اهليثمي 
 .)٣(موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف : انيةمن مل أعرفه ، ويف الث: ويف األوىل 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٨٥٨: (   مسند أيب يعلى  ، رقم )١(
  )١٩١ / ١(   املسند  )٢(
  )٢٤٩ / ١٠(   جممع الزوائد  )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٨٦ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

………………………………………………………………… 
خرجنا مع رسول اهللا :  أخرجه أبو داود من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه، قالويشهد له ما

،ا نزل، فرفع يديه، فدعا اهللا عز وجل ساعةروزمن مكة نريد املدينة، فلما كنا قريبا من ع  مث خر 
وذكر أمحد : ساجدا ، مث مكث طويال ، مث قام فرفع يديه فدعا اهللا ساعة ، مث خر ساجدا، قال أبو داود

إين سألت ريب وشفعت ألميت ، فأعطاين ثلث أميت، فخررت ساجداً لريب : (( قال: بن صاحل ثالثاً 
يب ساجدا شكرا، مث شكراً، مث رفعت رأسي، فسألت ريب ألميت ، فأعطاين ثلث أميت، فخررت لر

ويف سنده حيىي  .  )١())رفعت رأسي، فسألت ريب ألميت ، فأعطاين الثلث اآلخر ، فخررت ساجدا لريب 
 .    بن احلسن بن عثمان ، وهو جمهول 

 :      احلكم على احلديث 
ميت فيما أبالين من أ: (( ضعيف لضعف موسى الربذي ، ولعدم معرفة حال قيس، ومل يرد اللفظ الزاد 

 .، يف املتابعات والشواهد )) 

                                                           
  )٢٧٧٥: ( لشكر ، رقم   كتاب اجلهاد ، باب يف سجود ا)١(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٨٧ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا يف عدل الوايل وقسمه قليال كان أو كثرياً
 ، عن مالك بن دينار، )١( حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي– ١٢٩٤٩ -)٣٢٦(

 يسألين ((  زمام شعر من الفيء، فقال رسول اهللا عن احلسن ، أن رجال سأل النيب 
 )).، وما ينبغي يل أن أعطيكه ن ينبغي لك أن تسألنيهزماما من النار ، ما كا

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

أبو عبد اهللا البصري ، ثقة حافظ ، من كبار التاسعة ، مات سنة : عبد العزيز بن عبد الصمد العمي 
 .)٢(بعد ذلك ، أخرج له اجلماعة : سبع ومثانني ومائة ، ويقال 

هو البصري ، الزاهد ، أبو حيىي ، صدوق عابد ، من اخلامسة ، مات سنة ثالثني ومائة : مالك بن دينار 
  .)٣(أو حنوها ، أخرج له البخاري تعليقا ، وأصحاب السنن األربعة 

 .تقدم .هو البصري ، اإلمام العلم : احلسن 
 :      التخريج 

 .مل أجد له خترجياً 
 : ديث      احلكم على احل

 .مرسل ، وإسناده حسن 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .القمي ، واملثبت من التقريب :    يف املطبوعة )١(
  ٤١٠٨:    التقريب  )٢(
  ٦٤٣٥:    املصدر السابق  )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٨٨ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

ثنا شريك، عن إبراهيم بن املهاجر، عن قيس ابن : حدثنا وكيع، قال-١٢٩٥٠-)٣٢٧(
 يا:  رجل بكبة من شعر من الغنيمة، فقالأتى رسول اهللا : أيب حازم األمحسي، قال

 ) .)نصييب منها لك (( : هبها يل ، فإنا أهل بيت يعاجل الشعر ، قال ! رسول اهللا
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال إبراهيم بن املهاجر 

 هو ابن جابر البجلي ، الكويف ، صدوق لني احلفظ ، من اخلامسة ، أخرج له :إبراهيم بن املهاجر 
 .)١(اجلماعة إال البخاري 

 :      التخريج 
 . )٢(ننه عن شريك ، حنوه أخرجه سعيد بن منصور يف س

 :     احلكم على احلديث 
 .مرسل ، يف إسناده شريك ، صدوق خيطئ كثريا ، ويشهد له احلديث السابق 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٢٥٤:    التقريب  )١(
  )٢٧٢٦: (   سنن سعيد ، رقم )٢(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٨٩ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

: ثنا أبان بن عبد اهللا البجلي، قال      :  حدثنا عبد اهللا بن املبارك، قال      -١٢٩٦١ –) ٣٢٨(
بإبـل   مررت على رسول اهللا : يقال عل : حدثين عمرو ابن أخي علباء، عن علباء، قال       

 ما حيل يل من غنائمكم ما يزن هـذه        : (( من إبل الصدقة، فأخذ وبرة من ظهر بعري، فقال        
  )) .مردود عليكم إال اخلمس ، وهو 

  .زائد من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 .م ، تقدم هو اإلمام العل: عبد اهللا بن املبارك 
 األمحسي الكويف – بفتح العني املهملة –هو ابن أيب حازم بن صخر بن العيلة : أبان بن عبد اهللا البجلي 

 .  )١(صدوق يف حفظه لني ، من السابعة ، مات يف خالفة أيب جعفر ، أخرج له أصحاب السنن األربعة 
 جمهول، من - الزاي املكسورةبضم املعجمة وتشديد–هو عمرو بن غُزي: عمرو ابن أخي علباء

 )٢(مستور : العالمة أمحد شاكر: السادسة، أخرج له النسائي يف مسند علي رضي اهللا عنه، قال

هو ابن أيب ِعلباء عم عمرو بن غزي الكويف، مقبول، من الثالثة، أخرج له النسائي يف مسند علي : ِعلباء
شيخ يروي عن علي بن أيب طالب، روى عنه عمرو : رضي اهللا عنه ، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال

 . )٣(ابن غزي البكري 
 :      التخريج 

 .)٤(أخرجه أمحد يف مسنده عن حممد بن عبد اهللا بن الزبري ، عن أبان ، حنوه 
 .)٥(إسناده حسن  :  أمحد شاكر قال العالمة

 . )٦(منري ، حنوه وأخرجه البخاري يف تارخيه  وأبو يعلى يف مسنده عن املصنف عن ابن 
 . )٧(وأخرجه احلارث يف مسنده عن عبيد اهللا عن أبان ، حنوه 

 

                                                           
  ١٤٠:    التقريب  )١(
  )٧٣/ ٢(  ، شرح املسند  ٥٠٩٢ : التقريب  ) ٢٨٢ / ٣(امليزان   ) ١٨٦/ ٢٢(   ذيب الكمال )٢(
  ٤٦٧٥:  ، التقريب   ) ١٨٦ / ٢٢( ، ذيب  ) ٢٨٠ / ٥(   الثقات )٣(
  )٨٨ / ١(   املسند  )٤(
  )٦٦٧: ( شرح املسند  رقم :   انظر  )٥(
  )٤٦٣: ( ، مسند أيب يعلى ، رقم  ) ٧٧ / ٧(   التاريخ الكبري  )٦(
   )٢٩١: (   بغية الباحث ، رقم )٧(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٩٠ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

………………………………………………………… 
 .)١(عمرو بن غزي، ومل يرو عنه غري أبان، وبقية رجاله ثقات: رواه أبو يعلى، وفيه: قال اهليثمي

 .)٢(وعزاه احلافظ يف املطالب إىل املصنف وأيب يعلى 
 ٣(ذيبه عند ترمجة ِعلباء وذكره املزي يف(. 

وما أخرجه النسائي وابن ماجه من . )٤( أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن عنبسة ويشهد له ما
 .)٦(وما أخرجه النسائي من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص . )٥(حديث عبادة بن الصامت 

 حديث عبادة بن الصامت وله شاهد من: حسن بشواهده،  قاال: قال شعيب أرناؤوط وعادل مرشد 
عند ابن ماجه والنسائي، ومن حديث عمرو بن عنبسة عند أيب داود، ومن حديث عبد اهللا ابن عمرو بن 

 . )٧(العاص عند النسائي 
 :     احلكم على احلديث 

 .إسناده ضعيف جلهالة عمرو بن غزي ، لكن يتقوى بشواهده 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٢٣٧ / ٣(   جممع الزوائد  )١(
  )٨٤٠: (   املطالب العالية ، رقم )٢(
  )١٨٦ / ٢٢(   ذيب الكمال  )٣(
 ) ٢٧٥٥: (  كتاب اجلهاد، باب يف اإلمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، رقم)٤(
 ) ٢٨٥٠: ( الغلول، رقم، وابن ماجه يف اجلهاد، باب)٤١٤٣: (   أخرجه النسائي يف قسم الفيء، يف أوله، رقم)٥(
  )٤١٤٤: (   كتاب قسم الفيء ، يف أوله رقم )٦(
 )٦٦٧: ( حتقيقهما مسند أمحد ، رقم :   انظر )٧(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٩١ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ع املسلمني يف مصرمن قال ال جيتمع اليهود والنصارى م
حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن ميمون، عن إسحاق بن سعد بن مسرة -١٣٠٣٧ -)٣٢٩(

 أن إن آخر كالم تكلم به رسول اهللا : بن جندب، عن أبيه، عن أيب عبيدة بن اجلراح
 )) .من جزيرة العرب أخرجوا اليهود من أرض احلجاز ، وأهل جنران : (( قال

 .حديث أيب عبيدة رضي عنه ذا السياق زائد من : نوع الزيادة 
      رجال السند 

 .هو ابن اجلراح ، ثقة ، تقدم : وكيع 
هو النحاس ، موىل آل مسرة ، أبو إسحاق اخلياط ، وثقه ابن معني ، وقال أبو حامت : إبراهيم بن ميمون 

  .)١(حمله الصدق 
عن : عنه إبراهيم بن ميمون، وقيلعن أبيه، عن أيب عبيدة، و: إسحاق بن سعد بن مسرة بن جندب

 .إبراهيم عن سعد بن مسرة 
عن  إسحاق بن سعد، ورواه حيىي القطان وأبو أمحد الزبريي، : تفرد به وكيع بقوله  : قلت: قال احلافظ 

عن إبراهيم بن سعد بن مسرة، عن أبيه، عن أيب عبيدة ، ووقع يف رواية أمحد التصريح بأن الراوي عن أيب 
مسرة وهو املعتمد، فكأن وكيعا كىن إبراهيم أبا إسحاق، فوقع يف روايته تغيري ، وإين مل أر عبيدة هو 

 .   )٢(إلسحاق رواية 
هو الفزاري ، عن أبيه ، عن أيب عبيدة بن اجلراح ، يف إخراج اليهود من : سعد بن مسرة بن جندب

 وثقه النسائي، وذكره ابن –ف  ويف سند احلديث اختال-جزيرة العرب ، روى عنه إبراهيم بن ميمون 
 )٣(حبان يف الثقات 

 :      التخريج 
 . )٤(أخرجه املصنف يف مسنده عن وكيع، عن إبراهيم ، عن إسحاق ، عن أبيه ، حنوه 

 .)٥(وابن أيب عاصم يف اآلحاد عن املصنف خمتصراً 

                                                           
  ) ٢٧١/ ١(، تعجيل املنفعة  ) ١٣٥ / ٢(، اجلرح  ) ٣٢٦ – ٣٢٥ / ١(   التاريخ الكبري  )١(
  )٢٩٢ -٢٩١ / ١(   تعجيل املنفعة  )٢(
  ) ٥٧٣ / ١( ، تعجيل املنفعة  ) ٢٩٤ / ٤(  الثقات  )٣(
  )١٩٦ / ١(   مسند ابن أيب شيبة  )٤(
  ) ١٨٤ / ١(   اآلحاد واملثاين )٥(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٩٢ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

………………………………………………………………… 
  .)١( عن إبراهيم عن سعد حنوه، ومل يذكرا إسحاق وأخرجه أمحد عن حيىي القطان وأيب أمحد الزبري

 . )٢(والطيالسي يف مسنده عن قيس عن إبراهيم عن ابن مسرة ، حنوه 
 .)٣(واحلميدي بسنده عن إبراهيم عن سعد 

 .)٤(والبخاري يف التاريخ بالسندين 
 القطان عن إبراهيم والدارمي يف سننه،  وأبو يعلى يف مسنده، والبيهقي يف الكربى، كلهم من طريق حيىي

 .)٥(عن سعد ، حنوه 
 .)٦(رواه أمحد بإسنادين، ورجال طريقني منها ثقات، متصل إسنادمها، ورواه أبو يعلى: قال اهليثمي

يرويه إبراهيم بن ميمون موىل آل مسرة ، عن سعد بن مسرة بن جندب ، عن أبيه ، عن  : قال الدارقطين
 القطان وأبو أمحد الزبريي ، وخالفهما وكيع ، فرواه عن إبراهيم بن أيب عبيدة بن اجلراح ، قال ذلك حيىي

إسحاق بن سعد بن مسرة ، عن أبيه ، عن أيب عبيدة ، ووهم فيه ، والصواب قول حيىي : ميمون ، فقال 
 .)٧(ومن تابعه 

 :       احلكم على احلديث 
 . ومنت احلديث صحيح بطرقه األخرىيف إسناده شذوذ ، إذ إن وكيعا خالف القطان وأبا أمحد الزبريي، 

 

 
 
 
 
 

                                                           
  ) ١٩٦ -١٩٥ / ١(   املسند  )١(
  )٢٢٩: (   مسند الطيالسي ، رقم )٢(
  )٨٥: (   مسند احلميدي  ، رقم )٣(
  ) ٥٧ / ٤(   التاريخ الكبري  )٤(
  )٢٠٩ / ٩( ، السنن الكربى  ) ٨٧٢: ( ، مسند أيب يعلى ، رقم  ) ٦٨٢ /٢(   سنن الدارمي )٥(
  ) ٥٨٦ / ٥(   جممع الزوائد  )٦(
  )٤٤٠ -٤٣٩ / ٤(   العلل )٧(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٩٣ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا يف الوالة جيد الربد فيربد
كان : حدثنا إمساعيل بن علية، عن صدقة بن يسار، عن القاسم، قال-١٣٠٥٢-)٣٣٠(

 . يربد   النيب 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 . ثقة ، تقدم هو ابن علية ،  : إمساعيل بن إبراهيم

 هو اجلزري ، نزيل مكة ، ثقة ، من الرابعة ، مات أول خالفة بين العباس ، أخرج له :صدقة بن يسار 
 .)١(اجلماعة إال البخاري والترمذي 

ما رأيت :  هو ابن حممد بن أيب بكر الصديق ، التيمي ، ثقة، أحد الفقهاء باملدينة، قال أيوب:القاسم 
 . )٢(ثالثة ، مات سنة ست ومائة على الصحيح ، أخرج له اجلماعة أفضل منه ، من كبار ال

 :     التخريج 
 .مل أجد له خترجياً 

 :     احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله ثقات 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٢٩٢٢:    التقريب  )١(
 ٥٤٨٩:    املصدر السابق  )٢(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٩٤ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 قال  حدثنا وكيع ، عن هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، أن النيب -١٣٠٥٤–) ٣٣١(
 )) .  حسن االسم اً فأبردوه حسن الوجهإذا أبردمت إيلّ بريد: (( ألمرائه

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترمجة وكيع وحيىي بن أيب كثري ، ومها ثقتان 
 بفتح –هو ابن أيب عبد اهللا ، املعروف بسنرب ، على وزن جعفر ، أبو بكر البصري ، الدستوائي  : هشام

 ثقة ثبت ، وقد رمي بالقدر، من كبار – السني املهملتني وفتح املثناة من فوق مث مد الدال وسكون
 .  )١(السابعة، مات سنة أربع ومخسني ومائة، وله مثان وسبعون سنة ، أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج 
 . مل أجد له خترجياً ذا الوجه 

: بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قالوأخرج البزار بسنده عن عمر بن أيب خثعم، ثنا حيىي 
ال نعلم  : قال البزار.  )) إذا بعثتم إيلّ رجال فابعثوه حسن الوجه حسن االسم (( قال رسول اهللا 

 وأخرجه الطرباين يف األوسط، .)٢(يروى عن أيب هريرة إال ذا اإلسناد ، وتقدم ذكرنا لعمر أنه لني 
 . )٣( عمر بن راشد، عن حيىي بن أيب كثري، مثله بسنده عن جعفر بن عون، نا

رواه البزار والطرباين يف األوسط ، ويف إسناد الطرباين عمر بن راشد ، وثقه العجلي ،  : قال اهليثمي
 .)٤(وضعفه مجهور األئمة ، وبقية رجاله ثقات ، وطريق البزار ضعيفة 

بريداً  إذا أبردمت إيلّ : (( قال رسول اهللا :  قال وأخرج البزار بسنده عن عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه ،
 .)٥(ال نعلمه رواه ذا اإلسناد إال قتادة  : قال البزار )) .، فابعثوه حسن الوجه حسن االسم

 .وهذا سند صحيح ، رجاله ثقات من رجال الشيخني  : قلت
 :      احلكم على احلديث 

ث بريدة الصحيح ، وكذا حبديث أيب هريرة ، رضي اهللا مرسل ، ورجاله رجال الشيخني ، ويتقوى حبدي
 . عنهما ، فهو حسن لغريه 

                                                           
 ٧١٩٩:    التقريب  )١(
  ) ٤١٢ / ٢(   كشف األستار  )٢(
  ) ٧٧٤٧ ( :  املعجم األوسط  ، رقم )٣(
  ) ٩٣ / ٨(   جممع الزوائد  )٤(
  ) ٤١٢ / ٢(   كشف األستار  )٥(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٩٥ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا فيما ذكر من الرماح واختاذها
حدثين عيسى بن يونس، عن األوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن –١٣٠٥٦-)٣٣٢(

 إن اهللا بعثين بالسيف بني يدي الساعة، وجعل رزقي حتت ظل: ((  قال طاوس، أن النيب
 ))  . بقوم فهو منهم حمي، وجعل الذل والصغار على من خالفين، ومن تشبهر

 .زائد ذا السياق : نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 . ومها ثقتان –وهو عبد الرمحن بن عمرو –تقدمت ترمجة عيسى بن يونس واألوزاعي 

مسعت أيب يقول ذلك، وسألته روى عن طاوس، روى عنه األوزاعي، : قال ابن أيب حامت : سعيد بن جبلة
 .)١(هو شامي : عنه ، فقال 

امسه ذكوان ، : هو ابن كيسان اليماين ، أبو عبد الرمحن احلمريي والء ، الفارسي ، يقال  : طاوس
بعد ذلك ، أخرج له : وطاوس لقب ، ثقة فقيه فاضل ، من الثالثة ، مات سنة ست ومائة ، وقيل 

 .)٢(اجلماعة 

  :      التخريج
 .مل أجد أحداً أخرجه ذا الطريق 

ولفظ  .وأخرجه أمحد يف مسنده ، وعبد بن محيد يف املسند ، بسندمها عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
 .  )٣()) بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا ال شريك له : (( أمحد

 .)٤(إسناده صحيح :  أمحد شاكر قال العالمة
بد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن املديين وغريه، وضعفه ع: رواه أمحد ، وفيه : وقال اهليثمي 

والطرباين يف مسند الشاميني، والبيهقي يف الشعب، وابن األعرايب يف .)٥(وغريه، وبقية رجاله ثقات 
 .)٦(معجمه، بأسانيدهم عن ابن ثوبان 

                                                           
  )١٠ / ٤(   اجلرح  )١(
  ٣٠٠٩:    التقريب  )٢(
  ) ٨٤٨: ( ، املنتخب ، رقم  ) ٥٠ / ٢(   املسند  )٣(
  ) ١٢١ / ٧(   شرح املسند  )٤(
  ) ٦١ / ٦(   جممع الزوائد  )٥(
 ) ١١٣٧: (، معجم ابن األعرايب، رقم) ١١٩٩: (، شعب اإلميان، رقم)  ٢١٦ / ١(   مسند الشاميني )٦(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٩٦ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

………………………………………………………… 
بن مسلم، حدثنا األوزاعي، عن حسان بن عطية وأخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار، بسنده عن الوليد 

  .فصار األوزاعي متابعا البن ثوبان.  )١(
جعل رزقي حتت ظل  (( ويذكر عن ابن عمر عن النيب : وعلق البخاري بعضه بصيغة التمريض ، قال 

 .)٢()) رحمي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري 
 وقد وثّقه العجلي وغريه، وعبد الرمحن بن ثابت خمتلف يف وأبو منيب ال يعرف امسه ، : قال احلافظ

وله شاهد مرسل بإسناد حسن ، أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ، عن عيسى ابن : االحتجاج به ، قال 
 . )٣(، مثل حديث ابن عمر يونس ، عن األوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن طاوس، عن النيب 

 .)٤( ))  تشبه بقوم فهو منهمومن: (( وأخرج أبو داود منه قوله 
 :      احلكم على احلديث 

مرسل ، رجاله ثقات غري سعيد بن جبلة ، ذكره ابن أيب حامت ، وسكت عنه ، وحسن إسناده احلافظ ، 
 .ويتقوى حبديث ابن عمر رضي اهللا عنه ، فهو حسن لغريه 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
  )٢١٣ / ١(   شرح مشكل اآلثار  )١(
 .  كتاب اجلهاد ، باب ما قيل يف الرماح ، يف أول الباب )٢(
  )٩٨ / ٦( ، فتح الباري  ) ٤٤٦ / ٣(   تغليق التعليق  )٣(
  ) ٤٠٣١ : (   كتاب اللباس ، باب يف لبس الشهرة ، رقم)٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٩٧ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا يف الوايل أله أن يقطع شيئاً من األرض
 ثنا حسن بن صاحل ، عن جعفر أن النيب :  حدثنا وكيع، قال – ١٣٠٧٨ –) ٣٣٣(

 .أقطع علياً القفيزين ، وهي قيس والشجرة 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات 

 :      التخريج 
أعطى : مسعت جعفر بن حممد يقول: وقال احلسن بن صاحل : أخرجه البيهقي بسنده عن حيىي بن آدم، قال

 . )١( علياً بني قيس والشجرة رسول اهللا 
 :      احلكم على احلديث 

 .مرسل ، ورجاله ثقات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ١٤٤ / ٦(   السنن الكربى  )١(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٩٨ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ما قالوا يف املشركني يدعون املسلمني إىل غري ما ينبغي أجييبوم أم ال
نس ، عن احلسن ، أن عيونـا ملـسيلمة          حدثنا ابن علية ، عن يو     _ ١٣٠٨٣ -)٣٣٤(

: أتشهد أن حممداً رسول اهللا؟ قال     : أخذوا رجلني من املسلمني، فأتوه ما ، فقال ألحدمها        
: أتشهد أين رسول اهللا؟ قال    : قال  ) هكذا مرتني (أتشهد أن حممداً رسول اهللا؟      : نعم، فقال 

: تشهد أين رسول اهللا قلـت     : ما لك إذا قلت لك    : إين أصم، قال  : فأهوى إىل أذنيه، فقال   
: نعـم ، فقـال    : أتشهد أن حممدا رسول اهللا؟ قال     : إين أصم، فأمر به فقتل، وقال لآلخر      

وما شأنك؟  : هلكت، قال :  فقال نعم ، فأرسله ، فأتى النيب       : أتشهد أين رسول اهللا؟ قال    
 أخذتأما صاحبك فمضى على إميانه ، وأما أنت ف        : (( فأخربه بقصته وقصة صاحبه، فقال    

  .))بالرخصة 
 .كله زائد على الكنب الستة : نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم مجيعاً، وهم ثقات 

 :      التخريج 
حدثنا شريح بن : ذكره القرطيب يف تفسريه ، وعزاه إىل أيب بكر حممد بن حممد بن الفرج البغدادي ، قال 

 . )١(كر حنوه يونس ، عن إمساعيل بن إبراهيم ، فذ
 .)٢(والسيوطي يف الدر ، وعزاه إىل املصنف  

والرجل املقتول مساه ابن  إسحاق يف السرية وابن عبد الرب يف االستيعاب ، وابن األثري يف األسد وابن كثري 
فقطعه مسيلمة عصواً عضواً ، : يف التفسري ، مسوه حبيب بن زيد بن عاصم األنصاري النجاري ، وقالوا 

 .)٣(هيداً رضي اهللا عنه فمات ش
 : احلكم على احلديث      

 .مرسل ، ورجاله ثقات 
 

                                                           
  ) ١٨٩ / ١٠(  اجلامع ألحكام القرآن  )١(
  ) ١٣٣ / ٤(   الدر املنثور  )٢(
 ، تفسري القرآن العظيم )٤٤٣/ ١(، أسد الغابة )٣٢٠/ ١(، االستيعاب )١١٠/ ٢(  السرية البن هشام )٣(
)٤/٢٢٨ ( 



 
                                         كتاب اجلهاد- ٤٩٩ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 يف دعاء املشركني قبل أن يقاتلوا
ثنا عمر بن ذر، عن حيىي بن إسحاق ابن :  حدثنا وكيع، قال-)١(١٤٠٠٢ – ) ٣٣٥( 

وال أحلقه :  بعثه يف سرية ، فقال لرجل عندهعبد اهللا ابن أيب طلحة، عن علي أن النيب 
 :فانتظره حىت جاء فقال : يأمرك أن تنتظره، قال إن رسول اهللا : تدعه من خلفه، فقل

 )) . ال تقاتل القوم حىت تدعوهم (( 
 .إنه زائد من حديث علي ذا السياق  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
و ذر، الكويف، ثقة، رمي  املرهيب، أب–بالسكون-هو ابن عبد اهللا بن زرارة اهلمداين : عمر بن ذر 

غريذلك ، أخرج له اجلماعة إال مسلماً : باإلرجاء، من السادسة ، مات سنة ثالث ومخسني ومائة ، وقيل 
 .)٢(لكن ابن ماجه يف التفسري 

هو األنصاري املدين ، ثقة ، من اخلامسة ، وقد أرسل عن  : حيىي بن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة
 .)٣(خرج له أبو داود الرباء بن عازب ، أ

 :     التخريج 
 أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه عن عمر بن ذر، حنوه ، وذكره الزيلغي يف النصب ، وعزاه إىل 

 . )٤(عبد الرزاق 
 .)٥(وأخرجه الطحاوي يف معاين اآلثار بسنده عن سفيان ، عن عمر عن ابن أخي أنس عن عمه 

ن عمر بن ذر ، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن والطرباين يف األوسط بسنده عن سفيان ، ع
علي بن أيب طالب إىل قوم يقاتلهم ، مث بعث إليه رجال ،   بعث رسول اهللا: أنس بن مالك ، قال 

  )) .ال تقاتلهم حىت تدعوهم: ال تدعه من خلفه ، وقل له : (( فقال 
 بن أيب طلحة إال عمر بن ذر ، تفرد به سفيان مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن عبد اهللا : قال الطرباين

 .)٦(بن عيينة 

                                                           
 .لطبعة اهلندية ، وأنا مستمر على ما هو عليه   من هنا اختلف الرقم املسلسل من ا)١(
  ٤٨٩٣:   التقريب   )٢(
  ٧٤٩٨:    املصدر السابق )٣(
  )٣٧٨ / ٣( ، نصب الراية   )  ٢١٧ / ٥(   املصنف )٤(
  ) ٢٠٧ / ٣(  معاين اآلثار  )٥(
  )٨٢٦٥: (   املعجم األوسط ، رقم )٦(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٠٠ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ………………………………………………………………… 
 .)١(رواه يف األوسط، ورجاله رجال الصحيح غري عثمان بن حيىي القرقساين، وهو ثقة : قال اهليثمي
سلم ادع القوم ، فمن أ(( :  أخرجه الترمذي وغريه من حديث فروة بن مسيك،  وفيهويشهد له ما

وروي هذا عن ابن عباس رضي : ، قال ))فاقبل منه ، ومن مل يسلم فال تعجل حىت أُحدث إليك منهم
 .)٢( عيسى هذا حديث غريب حسن ، قال أبواهللا عنه

 :      احلكم على احلديث 
منقطع عند املصنف وعبد الرزاق ، وهو متصل عند الطحاوي والطرباين ، ورجاله ثقات ، ويشهد له 

 .روة  حديث ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٥٥٣ / ٥(   جممع الزوائد  )١(
  )  ٣٢٢٢: ( لتفسري ، سورة سبأ ، رقم   كتاب ا)٢(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٠١ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 حدثنا وكيع ، ثنا شعبة، عن غالب العبدي ، عن رجل من بين منري، -١٤٠٠٤ -)٣٣٦(
 )).ال تقاتل القوم حىت تدعوهم : ((  قالعن أبيه، عن جده، أو جد أبيه، أن رسول اهللا 

 .إنه زائد من حديث هذا الصحايب الذي مل يسم : نوع الزيادة 
 :     رجال السند 

 .مت ترمجة وكيع وشعبة ، ومها ثقتان تقد
ابن ميمون ، التمار العبدي ، أبو غفار البصري، صدوق، : هو غالب بن مهران ، وقيل: غالب العبدي 

 .)١(من السادسة ، أخرج له أصحاب السنن إال الترمذي 
 .عن رجل من بين منري ، وأبيه ، وجده ، ال أعرفهم 

 :     التخريج 
 .ذا الوجه مل أجد له خترجياً 

 :     احلكم على احلديث 
 .رجل من بين منري ، وأبوه وجده ، وتقدم معناه يف احلديثني السابقني : ضعيف ، فيه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٥٣٤٨:   التقريب )١(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٠٢ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

  حدثنا حفص ، عن حجاج، عن ابن أيب جنيح، عن أبيه ، عن ابن-١٤٠١٣ - )٣٣٧(
 . قوماً قط حىت يدعوهم ما قاتل رسول اهللا : عباس، قال 

 .إنه زائد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما : الزيادة نوع 
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال حفص بن غياث 

 ابن طلق بن معاوية النخعي ، أبو عمر الكويف – مبعجمة مكسورة وياء ومثلثة –هو ابن غياث  : حفص
سنة أربع  أو مخس وتسعني ومائة ، القاضي ، ثقة فقيه ، تغري حفظه قليال يف اآلخر ، من الثامنة، مات 

 . )١(وقد قارب الثمانني ، أخرج له اجلماعة 
 :     التخريج 

 .)٢(أخرجه أبو يعلى عن املصنف مثله 
 .)٣(وأخرجه أمحد عن حفص وبشر بن السري عن سفيان عن ابن أيب جنيح ، مثله 

 .  )٤(هم عن ابن أيب جنيح، مثله والطربي يف الكبري، بأسانيد عن زفر بن اهلذيل وسفيان وحجاج ثالثت
 . )٥(رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين بأسانيد ، ورجال أحدمها رجال الصحيح  : قال اهليثمي

 .   والدارمي عن عبد اهللا بن موسى عن سفيان عن ابن أيب جنيح ، حنوه 

 .)٦( يعين هذا احلديث –سفيان مل يسمع من ابن أيب جنيح  : قال الدارمي
 .)٧(ن محيد يف املسند، عن يزيد بن أيب حكيم عن سفيان ، عن ابن أيب جنيح ، مثله وعبد ب

والطحاوي يف شرح معاين اآلثار، عن حممد بن خزمية ، عن حممد بن كثري ، عن سفيان ، عن ابن أيب 
 .)٩(  والبيهقي يف الكربى ، بسنده عن سفيان عن ابن أيب جنيح ، مثله .)٨(جنيح 

                                                           
  ١٤٣٠:    التقريب  )١(
  )٢٤٩٤: (   مسند أيب يعلى  ، رقم )٢(
  )٢٣٦، ٢٣١ / ١(   املسند  )٣(
  )١١٣٧١-١١٢٦٩: (   املعجم الكبري  ، رقم )٤(
  )٥٥٣ / ٥(   جممع الزوائد  )٥(
  )٢١٧ / ٢(   سنن الدارمي  )٦(
  )  ٦٩٧: (   املنتخب ، رقم )٧(
  ) ٢٠٧ / ٣(   شرح معاين اآلثار )٨(
  )١٠٧ / ٩(   السنن الكربى  )٩(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٠٣ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

………………………………………………………………… 
ما قاتل : وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، عن الثوري عن صاحب له ، عن رجل، عن ابن عباس، قال

 .)١(قوما إال دعاهم  النيب 
 :      احلكم على احلديث 

فيه احلجاج بن أرطاة ، صدوق كثري اخلطأ والتدليس ، وقد عنعنه ، إال أنه يتقوى مبتابعة زفر بن اهلذيل 
 .)٢(غريمها ، فيصري حسنا لغريه ، وصححه العالمة أمحد شاكر والثوري و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  )٢١٨ / ٥(   املصنف  )١(
  ) ٣٣٥ / ٣(   شرح املسند  )٢(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٠٤ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 من جعل السلب للقاتل
 حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكرمي، عن عكرمة، أن الزبري-١٤٠٣٨ -)٣٣٨(

 .سلبه  فنفله النيب : بارز رجال فقتله ، قال 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 

 جال السند      ر
 . تقدمت ترامجهم إال عبد الكرمي ، وهم ثقات 

باخلاء والضاد –هو ابن مالك اجلزري ، أبو سعيد موىل بين أمية ، وهو اخلضرمي  : عبد الكرمي
 نسبة إىل قرية من اليمامة ، ثقة متقن، من السادسة ، مات سنة سبع وعشرين ومائة، أخرج –املعجمتني

 . )١(له اجلماعة 
 : تخريج      ال

قام رجل من بين : أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،  عن الثوري ، عن عبد الكرمي ، عن عكرمة، قال
فقال ! أوحيدي يا رسول اهللا : ، فقالت صفية ))قم يا زبري : (( من يبارز؟ فقال النيب : قريظة، فقال

 . )٢( سلبه رسول اهللا  فعاله الزبري فقتله ، فنفله ،))أيهما عال صاحبه قتله ((  : النيب 
 .)٣(وسعيد بن منصور يف سننه ، شريك عن عبد الكرمي ، حنو عبد الرزاق
 .)٤(وأبو عبيد يف األموال ، عن عبد الرمحن ، عن سفيان ، مثل املصنف 

 .والبيهقي يف الكربى ، عن عبد الرمحن ، عن سفيان ، عن عبد الكرمي ، مثل عبد الرزاق 
 .)٥(ل ، وقد روي موصوال بذكر ابن عباس فيه هذا مرس : قال البيهقي

 :      احلكم على احلديث 
 مرسل ، ورجاله رجال الصحيح ، 

 
 

                                                           
  ٤١٥٤:    التقريب )١(
  ) ٢٣٤ / ٥(   املصنف  )٢(
  )٢٦٩٤: (   سنن سعيد بن منصور ، رقم )٣(
  )٧٧٩: (   األموال ، رقم )٤(
  ) ٣٠٨ / ٦(   السنن الكربى  )٥(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٠٥ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

  حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، قال-١٤٠٣٩–) ٣٣٩(
  .يعين أبا جهل -سيفه  نفلنا رسول اهللا : قال عبد اهللا 
 .اق إنه زائد ذا السي : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال أبا عبيدة 

امسه :  هو ابن عبد اهللا بن مسعود ، مشهور بكنيته ، واألشهر أنه ال اسم له غريها، ويقال:أبو عبيدة 
عامر، كويف، ثقة، من كبار الثالثة، والراجح ال يصح مساعه عن أبيه، مات بعد سنة مثانني ، اخرج له 

 .  )١(اجلماعة 
 :      التخريج 

 اخل، أخرجه أمحد يف مسنده ، عن وكيع مطوال، بقصة قتل أيب جهل، وإخبار عبد اهللا ذلك للرسول 
 .  )٢(فنفلين سيفه : قال عبد اهللا : وزاد فيه أيب عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة ، قال : أي وكيع: قال: وفيه

.  سيفه فنفلين رسول اهللا :  بالقصة، ويف آخرهوالطرباين يف الكبري، بسنده عن شريك، عن أيب إسحاق،
 .)٣(وبسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، مبعناه 

يكتب : إمساعيل بن أيب إسحاق ، أبو إسرائيل ، املالئي ، وهو ضعيف ، وقال أمحد : وفيه  : قال اهليثمي
: ثين أبو عبيدة عن أبيه، قالوأصله يف سنن أيب داود ، بسنده عن أيب إسحاق السبيعي ، حد.  )٤(حديثه 

قد أخزى اهللا اَألِخر ، ! يا أيا جهل! يا عدو اهللا : مررت فإذا أبو جهل صريع ، قد ضِربت رجلُه ، فقلت
فضربته بسيف غري طائل ، فلم يغن شيئا ! أَبعد من رجل قتله قومه : وال أهابه عند ذلك ، فقال : قال 

 .  )٥( حىت برد حىت سقط سيفه من يده ، فضربته به
 :      احلكم على احلديث 

 .منقطع، إذ إن أبا عبيدة مل يسمع من أبيه شيئا ، لكن يشهد له حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما
 

 

                                                           
  ٨٢٣١:    التقريب  )١(
  ) ١٤٤ / ١(   املسند  )٢(
  ) ١٢١٢٣، ٨٤٦٩: (   املعجم الكبري ، رقم )٣(
  ) ٥٩٧ / ٥(   جممع الزوائد )٤(
  ) ٢٧٠٩: (   كتاب اجلهاد ، باب يف الرخصة يف السالح يقاتل به يف املعركة ، رقم )٥(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٠٦ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 فيما ميتنع به من القتل وما هو وما حيقن الدم
ثنا سليمان بن املغرية، عن محيد بن :  حدثنا شبابة بن سوار، قال– ١٤٠٥٤ – ) ٣٤٠(

هلما فإنكما أشب مين وأوعى : جاء أبو العالية إيلّ وإىل صاحب يل ، فقال: ، قالهالل
حدث : فانطلقنا حىت أتينا بشر بن عاصم الليثي، فقال أبو العالية: للحديث مين، قال
سرية، فأغارت على  بعث النيب : حدثين عقبة بن مالك الليثي، قال: هذين حديثك، قال

وم ، واتبعه رجل من السرية، ومعه سيف شاهرة، فقال الشاذّ القوم ، فشذ رجل من الق
، فقال إين مسلم، فلم ينظر فيما قال، فضربه فقتله، فنمى احلديث إىل النيب : من القوم

ما قال ! واهللا : خيطب إذ قال القاتل   قوال شديدا، فبلغ القاتل، فبينما النيب النيب 
وعمن يليه من الناس، فعل ذلك مرتني،  ض عنه الذي قال إال تعوذا من القتل ، فأعر

 ، فلم يصرب أن قال الثالثة مثل ذلك ، فأقبل عليه النيب كل ذلك يعرض عنه النيب 
، ثالث )) إن اهللا أىب علي فيمن قتل مؤمنا : (( بوجهه ، تعرف املساءة يف وجهه ، فقال 

 . مرات يقول ذلك 
 .الستة كله زائد على الكتب : نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترمجة شبابة بن سوار وأيب العالية ، ومها ثقتان 

هو القيسي والء ، البصري ، أبو سعيد، ثقة ، قاله حيىي بن معني، من السابعة، أخرج  : سليمان بن املغرية
 .)١(له البخاري ، مقرونا وتعليقا ، وأخرج له الباقون ، مات سنة مخس وستني ومائة 

هو ابن هبرية العدوي ، أبو نصر البصري ، عامل ثقة ، توقف فيه ابن سريين لدخوله يف  : محيد بن هالل
 . )٢(عمل السلطان ،من الثالثة ، أخرج له اجلماعة 

: الذهيب  وقالهو الليثي ، صدوق خيطئ ، من الثالثة ، أخرج له أبو داود والنسائي ،  : بشر بن عاصم
 )٣(وثّق 

 

                                                           
 ٢٦١٢: قريب    الت)١(
  ١٥٦٣:  ، التقريب   ) ٤٠٦– ٤٠٣ / ٧(   ذيب الكمال )٢(
  ٦٩٢:  ، التقريب   ) ٢٦٨ / ١(   الكاشف )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٠٧ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

………………………………………………………………… 
 :      التخريج 

وأمحد يف مسنده ، والنسائي يف الكربى ، وأبو يعلى يف مسنده ، وابن أيب .)١(أخرجه املصنف يف احلدود 
عاصم يف اآلحاد ، والطرباين يف الكبري ، وابن حبان يف صحيحه ، واحلاكم يف املستدرك ، والبيهقي يف 

 .)٢(غرية الكربى ، بأسانيد ، عن سليمان بن امل
عقبة بن خالد بدل عقبة بن : رواه الطرباين يف الكبري ، وأمحد وأبو يعلى ، إال أنه قال : قال اهليثمي 

 .)٣(مالك ، ورجاله ثقات كلهم 
 : أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما ، أنه قتل رجال بعد أن قال ويشهد له ما

 .)٤( ؟ اخل))أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا  : (( ، فقالْ )) ال إله إال اهللا (( 
 :      احلكم على احلديث 

يف إسناده بشر بن عاصم، صدوق خيطئ، ووثق، فحديثه حسن، ويشهد له حديث أسامة فهو صحيح 
 لغريه  
 : الغريب      

 .)٥(أي خرج عن مجاعته وهرب  : شذّ رجل
 .)٦(ه ، إذا بلغته على وجه اإلصالح وطلب اخلري منيت احلديث أمني: يقال  : فنمى احلديث

 
 
 

                                                           
  )٨٩٩٣: (   كتاب احلدود ، رقم )١(
، واآلحاد  ) ٦٨٢٩: (، مسند أيب يعلى ، رقم  ) ١٧٥ / ٥( ، السنن الكربى  ) ٢٨٨/ ٥ ، ١١٠ / ٤(  املسند )٢(

 ٣١٠ / ١٣( اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  ) ٣٥٥ / ١٧( ، املعجم الكبري  ) ٩٤٢:  رقم ١٩٦/ ٢( واملثاين 
  ) ١١٦ /٩(السنن الكربى للبيهقي  ) ٦٦ / ١( املستدرك  ) ٥٩٧٢: ، رقم 

  )١٧٦ /١(   جممع الزوائد )٣(
، ومسلم  ) ٤٢٦٩: ( ات من جهينة ، رقم   أخرجه البخاري يف املغازي ، باب بعث النيبْ  أسامة بن زيد إىل احلرق)٤(

  ) ٩٦: (يف اإلميان ، رقم 
 ) شذّ : (  النهاية ، مادة )٥(
 ) منى : (   املصدر السابق ، مادة )٦(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٠٨ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

حدثين : ثنا أبان بن عبد اهللا ، قال:  حدثنا الفضل بن دكني، قال-١٤٠٥٥ –) ٣٤١(
 إىل اليمن أقاتلهم وأدعوهم ، فإذا بعثين  إن نيب اهللا : إبراهيم بن جرير، عن جرير، قال

 )) .ودماؤهم لُهم ال إله إال اهللا ، حر مت عليكم أموا: (( قالوا
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترمجة الفضل بن دكني وأبان بن عبد اهللا ، وهو صدوق فيه لني ، والفضل ثقة 

هو ابن عبد اهللا البجلي الكويف، روي عن أبيه، وعنه أبان بن عبد اهللا، وداود بن عبد  : إبراهيم بن جرير
وذكره ابن حبان يف . بار ، وشعبة بن احلجاج، مل يسمع من أبيه شيئا ، قاله أبو حامت وابن معنياجل

حدثين : وإلبراهيم بن جرير غري ما ذكرت من احلديث، يف بعض رواياته يقول: قال ابن عدي. الثقات
 . ة تكتبمل يسمع من أبيه شيئا ، وأحاديثه مستقيم: ومل يضعف يف نفسه ، إمنا قيل: أيب، قال

 . )١(وضعف حديثه جاء من جهة االنقطاع ، ال من قبل احلفظ  : صدوق ، قال  : وقال الذهيب
 :      التخريج 

 . )٢(أخرجه املصنف يف احلدود 
بعث : وأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن أبان بن عبد اهللا ، ثنا إبراهيم بن جرير ، عن جرير ، قال 

إن أمري املؤمنني يقرئك : بن عباس واألشعث بن قيس ، وأنا بقرقيسيا ، فقاال إيلّ علي بن أيب طالب ا
اليت  نعم ما أراك اهللا من مفارقتك معاوية ، وإين أنزلك مين منـزلة رسول اهللا  : السالم ، ويقول 

إله إال ال : " بعثين إىل اليمن ، أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا   إن رسول اهللا  : فقال جرير.  أنزلكها 
 .)٣(ال إله إال اهللا ، فرجعنا على ذلك : فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأمواهلم ، وال أقاتل أحدا يقول " اهللا

 .)٤(دماؤهم وأمواهلم : وأخرجه ابن عدي يف الكامل بسنده عن أيب نعيم ، مثل املصنف، إال أنه قال
 
 
 
 

                                                           
 )٢٥/ ٢(، امليزان )٢٥٨/ ١(، الكامل )٤/٦(، الثقات ) ٢/٩( ، اجلرح ) ٢/٧(  كتاب التاريخ )١(
  )٨٩٩٥: (  كتاب احلدود ، رقم )٢(
  )٢٣٩٢: ( املعجم الكبري ، رقم   )٣(
  )٢٥٧ / ١(   الكامل  )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٠٩ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

………………………………………………………………… 
يث أسامة السابق، وحديث ابن عمر وأيب هريرة وغريمها رضي اهللا  أحاديث الباب، وحدويشهد له

 . )١()) ال إله إال اهللا : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا   : ((  عنهم، وهو قوله 
 :      احلكم على احلديث 

 . غريهفيه انقطاع، إذ مل يسمع إبراهيم بن جرير من أبيه شيئا، لكن يتقوى بأحاديث الباب، فيصري حسنا ل
 :      الغريب 

بالفتح مثّ السكون، وقاف أخرى وياء ساكنة وسني مكسورة وياء أخرى وألف ممدودة ، بلد : قرقيسيا 
 . )٢(على ر اخلابور ، قرب رحبة مالك بن طوق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  فإن تابوا وأقاموا الصلوة ، وءاتوا الزكوة فخلوا سبيلهم   أخرج البخاري حديث ابن عمر يف اإلميان ، باب  )١(
 االعتصام، ، أما حديث أيب هريرة فأخرجه البخاري يف) ٢٢: (، ومسلم يف اإلميان ، رقم ) ٢٥: (، رقم]٥:التوبة [،

   ) . ٢١: (، ومسلم يف اإلميان، رقم)٧٢٨٥ –٧٢٨٤:(، رقم باب االقتداء بسنن رسول اهللا  
  ٣٢٨ / ٤(   معجم البلدان  )٢(
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 ما ينهى عن قتله يف دار احلرب
بن كعب، عن  حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد الرمحن -١٤٠٦١ –) ٣٤٢(

 . عن قتل النساء والولدان  ملا بعثه إىل ابن أيب احلقيق اهعمه،  أن رسول اهللا 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 

      رجال السند 
 .تقدمت ترمجة ابن عيينة والزهري ، ومها إمامان ثقتان 

: دين ، ثقة ، من كبار التابعني، ويقال هو ابن مالك األنصاري ، أبو اخلطاب امل: عبد الرمحن بن كعب 
 .)١(، ومات يف خالفة سليمان ، أخرج له اجلماعة  ولد يف عهد النيب 

 : التخريج      
عبد الرمحن : حسبت أنه قال : أخرجه مالك يف املوطأ عن ابن شهاب ، عن ابن كعب بن مالك ، قال 

 .  )٢(بن كعب ، مرسال 
 .)٣( عيينة ، مثل املصنف والشافعي يف مسنده ، عن ابن

واحلميدي يف مسنده ،وسعيد بن منصور يف . )٤(وعبد الرزاق يف املصنف عن معمر عن الزهري ، مرسال 
 . )٥(سننه، عن سفيان، مثله 

 عن –أيب أمي-حدثين أيب عن جدي :  وأبو يعلى يف مسنده عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن كعب، قال
 .   إىل ابن أيب احلقيق، وكيفية دخوهلم قصرهة بعثهم رسول اهللا عبد اهللا بن أنيس ، فذكر قص

 .)٦(أنه ى عن قتل النساء والصبيان  وأذكر قول رسول اهللا : قال عبد اهللا بن عتيك 
: عن سفيان عن الزهري، مثل املصنف ، الثاين: وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار بسندين، أحدمها

 .)٧(ري عن عبد الرمحن بن كعب ، عن كعب بن مالك ، حنوه بسنده عن مالك عن الزه
 

                                                           
  ٣٩٩١:   التقريب  )١(
  ) ٤٤٧ / ٢(  املوطأ  )٢(
  )٢٣٨: ص (   مسند الشافعي )٣(
  ) ٢٠٢ / ٥(   املصنف  )٤(
  ) ٢٨١ / ٢( ، سنن سعيد بن منصور   ) ٣٨٥ / ٢(   مسند احلميدي )٥(
  ) ٩٠٧: (   مسند أيب يعلى  ، رقم )٦(
  ) ٢٢١ / ٣(   شرح معاين اآلثار  )٧(
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 ………………………………………………………… 
حني بعثه إىل ابن أيب احلقيق خبيرب ى عن  وذكره اهليثمي عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النيب 

 .    )١(رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح : قتل النساء والصبيان ، وقال 
 .)٢( الكربى بسنده عن سفيان ، مثله وأخرجه البيهقي يف

وعن عبد الرزاق بسنده ببعضه يف النهي عن قتل النساء والصبيان ، وعن سفيان عن  :  قال احلافظ
 .)٣(الزهري بذلك 

، )١٩٦-٦/١٩٥(مل أجد هذا احلديث يف املطبوع، وذكره اهليثمي بتمامه يف جممع الزوائد : قال احملقق 
 باب ما ي عن قتله من النساء: " بل ذكره يف : قلت. وعزاه إىل أمحد باب قتل كعب بن األشرف، 

 .ومل أجده يف مسند أمحد املطبوع   : قلت . )٤( وعزاه إىل أمحد "وغريه 
 وقصة قتل أيب رافع عبد اهللا بن أيب احلقيق أخرجها البخاري من حديث الرباء بن عازب رضي اهللا 

 )٥(عنهما 
  :     احلكم على احلديث 

 .صحيح اإلسناد ، ويقويه حديث عبد اهللا بن أنيس رضي اهللا عنه 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  ) ٥٦٨ / ٥(   جممع الزوائد  )١(
  ) ٧٨-٧٧ / ٩(   السنن الكربى  )٢(
  ) ٢٩٤ / ٧(   أطراف املسند  )٣(
  ) ٥٦٨ / ٥(   جممع الزوائد  )٤(
، ويف املغازي، باب قتل أيب رافع عبد اهللا بن أيب  ) ٣٠٢٢: (  والسري، باب قتل املشرك النائم ، رقم  كتاب اجلهاد)٥(

  )٤٠٤٠ – ٤٠٣٨: ( احلقيق ، رقم 
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ثنا حسن بن صاحل، عن خالد الفرز، :  حدثنا حيىي بن آدم، قال-١٤٠٦٤–) ٣٤٣(
كنت سفرة أصحايب، وكنا إذا استفرنا نزلنا بظهر : حدثين أنس بن مالك، قال: قال

انطلقوا باسم اهللا، ويف سبيل اهللا، تقاتلون  ((:، فيقولاملدينة، حىت خيرج إلينا رسول اهللا 
  )) . وال طفال صغريا، وال امرأة، وال تغلوا أعداء اهللا يف سبيل اهللا، ال تقتلوا شيخا فانيا،

ويف  (( :، وقولهوكنا إذا استفرنا نزلنا بظهر املدينة حىت خيرج إلينا رسول اهللا : قوله: نوع الزيادة 
 ))  اهللا يف سبيل اهللا سبيل اهللا تقاتلون أعداء

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال خالداً الفرز ، وهم ثقات 

  مقبول ، من الرابعة ، أخرج له – بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء بعدها زاي- :خالد الفرز
 .)١(أبو داود 

 :      التخريج 
 .)٢( أخرجه البيهقي يف الكربى ، بسنده عن أيب داود ، مثل املصنف

انطلقوا باسم اهللا ، وال تقتلوا شيخا فانيا، : (( وأخرجه أبو داود يف سننه عن أنس رضي اهللا عنه بلفظ 
  .)٣()) وال طفال ، وال صغريا، وال امرأة، وال تغلوا، وضموا غنائمكم، وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني 

                                                           
  ١٦٦٥:    التقريب  )١(
  )٩٠ / ٩(   السنن الكربى  )٢(
  )٢٦١٤: (   كتاب اجلهاد ، باب دعاء املشركني ، رقم )٣(
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………………………………………………………………… 
إذا أمر أمريا على جيش ، سرية ،  كان رسول اهللا :  عنه قال  حديث بريدة  رضي اهللاويشهد له

اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا، من (( : أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا، ومن معه من املسلمني خريا، مثّ قال
  .)١())كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا ، وال تغدروا ، وال متثلوا ، وال تقتلوا وليداً 

اهللا ،  اخرجوا باسم: ((  كان إذا بعث جيشا ، قال  اهللا عنهما أن رسول اهللا  عباس رضيوحديث ابن
يف هذا اإلسناد إرسال وضعف وهو : أخرجه البيهقي، وقال )). تقاتلون يف سبيل اهللا من كفر باهللا

 .)٢(بشواهده مع ما فيه من اآلثار يقوى ، واهللا أعلم 
 :      احلكم على احلديث 

 .بشواهده ، فيه خالد الفرز ، مقبول إسناده حسن لغريه 

                                                           
، والترمذي يف )٢٦١٣: (، وأبو داود يف اجلهاد، باب دعاء املشركني، رقم)١٧٣١: (اد، رقم  أخرجه مسلم يف اجله)١(

: ( ، ويف الديات ، باب ما جاء عن املثلة ، رقم  ) ١٦١٧: ( يف القتال ، رقم   السري، باب ما جاء يف وصيته 
١٤٠٨ (  

  ) ٩١-٩٠ / ٩(   السنن الكربى  )٢(
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بن اثنا سفيان، عن أيب فزارة، عن عبد الرمحن :  حدثنا وكيع، قال -١٤٠٧١–) ٣٤٤(
من قتل : ((مر على امرأة مقتولة، فقال رسول اهللا  أيب عمرة األنصاري، أن النيب 

  .تها، فأمر فدفنت، فأرادت قتلي، فقتلأردفتها خلفي! أنا يا رسول اهللا: ؟ فقال رجل))هذه
 .  كله زائد على الكتب الستة  :  نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . وكيع وسفيان تقدما ، ومها ثقتان 

 أبو فزارة الكويف ، ثقة ، من اخلامسة ، أخرج له - باملوحدة-هو راشد بن كيسان العبسي ،  : أبو فزارة
 .)١( النسائي البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له الباقون إال

 .ولد يف عهد النيب: هو النجاري ، قاضي املدينة ، يقال  : عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري
 .)٢(ليست له صحبة ، وهو الذي روى عنه أبو فزارة  : وقال ابن أيب حامت 

 :      التخريج 
 مر النيب : يب عمرة، قالأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه عن الثوري، عن أيب فزارة، عن عبد الرمحن بن أ

 . )٣(؟ اخل  ))أمل أنه عن هذا: (( يوم حنني بامرأة مقتولة ، فقال 
 .)٤(واحلارث يف مسنده ، بسنده عن سفيان ، حنوه 

 أخرجه أمحد يف مسند والطرباين يف الكبري، بسندمها عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أن النيب ويشهد له ما
بامرأة يوم اخلندق ((: قال! أنا يا رسول اهللا : ؟ فقال رجل ))من قتل هذه: (( مقتولة، فقال مر وِلم(( 

 .   )٥(فنهى عن قتل النساء : نازعتين سيفي ، فسكت ، وزاد أمحد : قال 
 . )٦(ويف إسنادمها احلجاج بن أرطاة، وهو مدلس … رواه أمحد والطرباين  : قال اهليثمي
مرسل ، ورجاله ثقات ، ويتقوى حبديث ابن :احلكم على احلديث    .  )٧(العالمة أمحد شاكر  وصححه

 .عباس رضي اهللا عنه ، وغريه ، فيصري حسنا لغريه 

                                                           
  ٣٩٩٤:    التقريب  )١(
   ٣٩٩٤:  ، التقريب   ) ١٠٤: ص ( ملراسيل البن أيب حامت   ا)٢(
  ) ٢٠٢-٢٠١ / ٥(   املصنف  )٣(
  ) ٢٠٧: ص (   بغية الباحث )٤(
  )  ١٢٠٨٢: ( ، املعجم الكبري ، رقم  ) ٢٥٦ / ١(   املسند  )٥(
  ) ٥٦٩ / ٥(   جممع الزوائد  )٦(
  ) ٢٣١٦: (   شرح املسند  ، رقم )٧(
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 حدثنا عبد الرمحن بن سليمان، عن إمساعيل، عن احلـسن، عـن            -١٤٠٧٧ – ) ٣٤٥(
يف القتل حـىت    ]هكذا  [ ما بال أقوام بلغوا      :(( قال رسول اهللا    : األسود بن سريع، قال   

 : قال رجل من القوم، إمنا هم أوالد املشركني ، فقال رسول اهللا          : ، قال ))تلوا  الولدان  ق
 أليس أخياركم إمنا هم أوالد املشركني ، إنه ليس مولود يولد إال على الفطرة حىت يبلغ               (( 

 )) . فيعبر عن نفسه ، أو يهوده أبواه أو ينصرانه 
 . د بن سريع ذا السياق إنه زائد من حديث األسو: نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال إمساعيل ، وهم ثقات 

هو ابن مسلم املكي ، أبو إسحاق ، يروي عن احلسن ، وروى عنه عبد الرحيم ، كان من : إمساعيل
  . )١(البصرة ، مثّ سكن مكة ، وكان فقيها، ضعيف احلديث، من اخلامسة، أخرج له الترمذي وابن ماجه 

 :      التخريج 
 . )٢(أخرجه أمحد والطرباين يف الكبري  بأسانيد عن احلسن عن األسود ، حنوه 

وبعض أسانيد أمحد رجاله … رواه أمحد بأسانيد، والطرباين يف الكبري واألوسط كذلك : قال اهليثمي
 .)٣(رجال الصحيح 

نا السري بن حيىي ، ثنا احلسن ثنا األسود حدثنا مسلم ، ث: وأخرجه البخاري يف الكبري واألوسط ، قال 
وعبد الرزاق يف مصنفه عن معمر ، عمن مسع احلسن ، .)٤(أربع غزوات  أنه غزا مع النيب : ابن سريع 

والدارمي يف سننه ، وبن أيب عاصم يف اآلحاد ، والنسائي يف الكربى . )٥(حيدث عن األسود ، حنوه 
وأبو يعلى يف مسنده ، بسنده عن إسحاق بن .  )٦( عن األسود بأسانيدهم عن يونس بن عبيد عن احلسن

 .)٧(الربيع ، عن احلسن ، حنوه 

                                                           
  ٤٨٤ :    التقريب )١(
 )٨٣٥ -٨٢٦: ( املعجم الكبري  ، رقم  ) ٢٤ / ٤ ، ٤٣٥ / ٣(   املسند  )٢(
  )٥٧١ / ٥(   جممع الزوائد  )٣(
  )١١٤ / ١( ، التاريخ األوسط  ) ٤٤٥ / ١(   التاريخ الكبري )٤(
  ) ١٢٢ / ١١(   املصنف  )٥(
  ) ١٨٥ / ٥(  ، السنن الكربى  )٣٧٥ / ٢( ، اآلحاد واملثاين  ) ٢٢٣ / ٢(   سنن الدارمي  )٦(
  ) ٩٤٢: (   مسند أيب يعلى ، رقم )٧(
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………………………………………………………………… 
وابن حبان يف صحيحه بسنده عن مسلم بن إبراهيم، عن السري بن حيىي، عن احلسن عن األسود، حنوه 

ريق األشعث، عن احلسن، أن األسود بن ط: والطحاوي يف مشكل اآلثار، بطرق عن احلسن، ومنها.   )١(
 .)٢(فذكره … بعث جيشا فأفرطوا يف قتل املشركني   سريع حدثه أن رسول اهللا 

 . واحلاكم يف املستدرك ، بسنده عن قتادة ويونس عن احلسن عن األسود، حنوه 

  . )٣(هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب : قال احلاكم 
 وهو كما قاال ، وقد صرح احلسن بسماعه من األسود بن سريع يف رواية : ال العالمة األلباين ق

 .)٤(احلاكم 
وكذلك : وأخرجه البيهقي يف الكربى ، بسنده عن يونس عن احلسن عن األسود ، حنوه ، قال البيهقي 

 .)٥(رواه هشيم عن يونس بن عبيد عن احلسن عن األسود بن سريع 
 :  طع الثاين الشيخان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، وجاء يف بعض الرواياتوأخرج املق

 .)٦()) ليس من مولود يولد إال على هذه الفطرة حىت يعبر عنه لسانه (( 

                                                           
  ) ١٣٢:  رقم ٣٤١ / ١(   اإلحسان )١(
  ) ١٦٣ / ٢(   مشكل اآلثار  )٢(
  ) ١٢٣ / ٢(   املستدرك  )٣(
  ) ٤٠٢: (   سلسلة األحاديث الصحيحة ، رقم )٤(
  ) ٧٧ / ٩(   السنن الكربى )٥(
: ( ومسلم يف القدر، رقم ) ١٣٨٥-١٣٨٣: (  اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني، رقم  أخرجه البخاري يف)٦(

٢٦٦٠-٢٦٥٨(  
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………………………………………………………………… 
 بن سئل علي بن املديين عن حديث األسود: حدثنا حممد بن أمحد بن الرباء ، قال: قال ابن أيب حامت

: قلت له: األسود خرج من البصرة أيام علي رضي اهللا عنه ، وكان احلسن باملدينة، قال: سريع، فقال 
إين محدت ريب : ((  فقالأتيت النيب : يف حديث احلسن عن األسود –يعين ابن فضالة –قال املبارك 

 .  )١(فلم يِعب على املبارك يف ذلك . ، أخربين األسود )) …مبحامد
 –فلم يعتمد إال أن معناها رواية السري بن حيىي عن احلسن عند البخاري، ورواية األشعث : عالئيقال ال

وهو ابن عبد اهللا بن جابر احلداين أو ابن عبد امللك احلمراين، عن احلسن عند الطحاوي ورواية يونس بن 
والسري بن : قال  .عبيد عن احلسن عند احلاكم والبيهقي، كلهم صرحوا بسماع احلسن عن األسود 

واألشعث إن كان احلداين فهو صدوق، وإن كان احلمراين فهو ثقة، فإن . حيىي ويونس بن عبيد ثقتان
 فيصريون حجة يف حمل النـزاع، فيثبت للحسن –وهو صدوق –أضفنا إليهم رواية املبارك بن فضالة 

 . )٢(السماع من األسود بن سريع 
  :      احلكم على احلديث

 .إمساعيل املكي  لكنه مبتابعاته وشواهده يصري حسنا لغريه : إلسناد، فيهضعيف ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ) ٤٠: ص (   املراسيل البن أيب حامت  )١(
  ) ١٦٤: ص (   جامع التحصيل  )٢(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥١٨ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ى: حدثنا عيسى بن يونس، عن األحوص، عن راشد بن سعد، قال–١٤٠٨١-)٣٤٦(
 .  الذي ال حراك فيه عن قتل النسائي، والذرية، والشيخ الكبري رسول اهللا 
  . كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترمجة عيسى بن يونس ، وراشد بن سعد ، ومها ثقتان 

 أو اهلمداين، احلمصي، ضعيف احلديث، يعترب -بالنون–هو ابن حكيم بن عمري العنسي : األحوص
 . )١(حديثه، من اخلامسة ، وكان عابداً ، أخرج له ابن ماجه 

 :      التخريج 
 .مل أجد له خترجياً 

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، وإسناده ضعيف، فيه األحوص ، لكن يتقوى حبديث أنس السابق يف الباب 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٢٩٠:  ، التقريب   ) ٢٩٤ – ٢٨٩/ ٢(   ذيب الكمال )١(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥١٩ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 من ى عن التحريق بالنار
: ثنا املسعودي، عن القاسم بن عبد الرمحن، قال: حدثنا وكيع، قال-١٤٠٩١-)٣٤٧(

ها بالنار، فلما قدموا على النيب  سرية، فطلبوا رجال فصعد شجرة، فأحرقوبعث النيب 
 أخربوه بذلك، فتغري وجه رسول اهللا إين مل أبعث أعذب بعذاب اهللا، إمنا: ((  وقال 

 )) .بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 

      رجال السند 
 عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، صدوق اختلط،  عبد الرمحن بن–تقدمت ترامجهم مجيعا ، وفيهم املسعودي 

أن من روى عنه ببغداد فهو بعد االختالط ومن روى عنه قبل ذلك فسماعه جيد، ووكيع من  : وضابطه
 .)١(متقدمي أصحابه 

 :      التخريج 
 ، ]١٢: األنفال   [سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب:أخرجه ابن جرير يف تفسريه، عند قوله تعاىل

 .)٢(عن ابن وكيع عن أبيه ، املرفوع فقط 
 .)٣(وذكره ابن كثري يف تفسريه ، عند اآلية السابقة ، مثله 

 .)٤(وعزاه السيوطي واهلندي إىل ابن جرير 
إن وجدمت فالنا فاقتلوه، وال حترقوه ، : ((  حديث محزة األسلمي وأيب هريرة رضي اهللا عنهماويشهد له

 .)٥())  النار فإنه ال يعذب بالنار إال رب
 :     احلكم على احلديث 

 . مرسل ، ويتقوى بالشاهد ، فهو حسن لغريه 
 
 
 

                                                           
  )٢٩٣: ص( الكواكب النريات  :   انظر  )١(
  )١٣٢ / ٩(   جامع البيان  )٢(
  )  ٥٦٥ / ٣(   تفسري القرآن العظيم )٣(
  )١٣٣٩١: ( ، كنـز العمال ، رقم  ) ٤٧/ ٦(   الدر املنثور  )٤(
  )٢٦٧٣،٢٦٧٤: (   أخرجه أبو داود يف اجلهاد ، باب كراهية حرق العدو بالنار ، رقم )٥(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٢٠ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 يف االستعانة باملشركني من كرهه
ثنا : بن سعيد، قال)١(أخربنا مستلم :  حدثنا يزيد بن هارون ، قال -١٥٠٠٦-)٣٤٨( 

يريد وجها،  خرج رسول اهللا :خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب، عن أبيه عن جده، قال 
؟ ))أسلمتما: ((إن شهد قومنا مشهداً ال نشهده، فقال : فأتيته أنا ورجل من قومي، فقلنا

 .  فأسلمنا وشهدنا معهم : ، قال))فإنا ال نستعني باملشركني على املشركني: ((ال، قال: قلنا
 .إنه زائد من حديث خبيب بن يساف  ذا السياق : نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 . ، هو الواسطي، تقدم ، وهو ثقة يزيد بن هارون
هو الثقفي الواسطي، صدوق عابد، رمبا وهم، من التاسعة، أخرج له أصحاب السنن : مستلم بن سعيد

 .)٢(األربعة 
هو ابن يساف األنصاري، أبو احلارث املدين ، ثقة، من الرابعة، مات : خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب 

 .)٣(ومائة ، أخرج له اجلماعة سنة اثنني وثالثني 
.   هو عبد الرمحن بن خبيب بن يساف األنصاري املزين ، عن أبيه ، وله صحبة ، وعنه ابنه خبيب : أبوه 

ذكره ابن حبان يف الثالثة من الثقات ، وكأنه مل يثبت له من والده مساعاً ، أو ظن أن والده : قال احلافظ
 .)٤(ليس من الصحابة 

 :      التخريج 
.  )٥(إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهداً ال نشهده معهم : أخرجه أمحد يف مسنده عن يزيد ، حنوه ، وقال 

والبخاري يف الكبري، وابن سعد يف الطبقات، والطحاوي يف مشكل اآلثار، وابن أيب عاصم يف اآلحاد، 
 .)٦(والطرباين يف الكبري 

………………………………………………………………… 

                                                           
 . من املصادر األخرى مسلم ، واملثبت:   يف النسخ املطبوعة )١(
 ٦٥٩٠:    التقريب )٢(
 ١٧٠٢:    املصدر السابق  )٣(
  ) ٧٩٤ / ١( ، تعجيل املنفعة  ) ٧٩ / ٧(   الثقات  )٤(
  ) ٤٥٤/ ٣(   املسند  )٥(
، اآلحاد واملثاين  ) ٢٣٩/ ٣(، مشكل اآلثار  ) ٥٣٥-٥٣٤ / ٣( ، الطبقات الكربى  ) ٢٠٩ / ٣(   التاريخ الكبري )٦(
  )٤١٩٦-، ٤١٩٤: ( ، املعجم الكبري ، رقم  ) ٣٤ / ٥ (



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٢١ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 .)١(هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه : وقال تدرك ، واحلاكم يف املس
 .)٢(رواه أمحد والطرباين ، ورجاهلما ثقات  : قال اهليثمي
 .)٣(ومستلم ثقة، وخبيب بن عبد الرمحن أحد األثبات، واهللا أعلم  : قال يف التنقيح: وقال الزيلعي

فأدركه رجل قد كان … ِقبلَ بدر  خرج رسول اهللا : حديث عائشة رضي اهللا عنها قالتويشهد له 
تؤمن باهللا ورسوله : ((  جئت أتبعك ألصيب معك، قال له رسول اهللا: يذكر منه جرأة وجندة، قال

 .  )٤()) فارجع إنا ال نستعني مبشرك : (( ال، قال: قال؟ ))
يسهم ال : هذا حديث حسن غريب ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا  : قال الترمذي

 رأى بعض أهل العلم أن يسهم هلم إذا شهدوا القتال مع : قال . ألهل الذمة وإن قاتلوا مع املسلمني العدو
 . )٥(مث ذكر مرسل الزهري اآليت . املسلمني 
 . له أبضا احلديث اآليت ويشهد

 :  احلكم على احلديث 
 .إسناده حسن ، ويتقوى بالشواهد فيصري صحيحا لغريه 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ) ١٢٢-١٢١ / ٢(   املستدرك  )١(
  )٥٥٠ / ٥(   جممع الزوائد  )٢(
  ) ٤٢٣ / ٣(   نصب الراية )٣(
، )٢٧٣٢: (، وأبو داود يف اجلهاد، باب يف املشرك يسهم له، رقم) ١٨١٧: (  أخرجه مسلم يف اجلهاد، رقم)٤(

  ،  )١٥٥٨: (، باب ما جاء يف أهل الذمة يغزون مع املسلمني ، هل يسهم، رقم والترمذي يف السري
 .  انظر املوضع السابق )٥(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٢٢ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 بن املنـذر،    )١(حدثنا يعلى بن عبيد، عن حممد بن عمرو، عن سعد          –١٥٠٠٧–)٣٤٩( 
إىل أُحد، فلما خلّف ثنية الوداع نظر خلفه، فإذا كتيبة حسناء،            خرج رسول اهللا    : قال
وقـد  : (( عبد اهللا بن أيب بن سلول ومواليه من اليهود، فقال         : ؟ قالوا ))من هؤالء : ((فقال

 )) .    املشركني إنا ال نستعني بالكفار على : (( ، قال ال: ؟ قالوا ))أسلموا 
 .كله زائد على الكتب الستة ذا السياق : نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعا 

 :      التخريج 
 .)٢(أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد ، بسنده عن سعد بن املنذر الساعدي ، عن أيب محيد ، حنوه 

 .)٣(حلاكم يف املستدرك ، والبيهقي يف الكربى عن احلاكم ، مثله وا
 .)٤(وذكره الزيلعي ، وعزاه إىل إسحاق بن راهوية 

 :      احلكم على احلديث  
فيه حممد بن عمرو بن علقمة، صدوق له أوهام، وسعد بن املنذر مقبول، وهو حسن لغريه بشواهد 

 .السابقة يف الباب 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 سعيد :    يف النسخ املطبوعة  )١(
  ) ٩٨– ٩٧ / ٤(   اآلحاد واملثاين )٢(
  ) ٣٧ / ٩( ، السنن الكربى   ) ١٢٢ / ٢(   املستدرك  )٣(
  ) ٤٢٣ / ٣(   نصب الراية  )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٢٣ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 ركني وأسهم هلممن غزا باملش
أن ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن الزهري ، : حدثنا وكيع ، قال-١٥٠١١-)٣٥٠(

 .هلم كسهام املسلمني كان يغزو باليهود ، فيسهم     النيب
 .كسهام املسلمني : قوله : نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال ابن جريج ، وهم أئمة ثقات 

بد امللك بن عبد العزيز بن جريج ، األموي والء ، املكي ، ثقة فقيه فاضل ، وكان هو ع : ابن جريج
 . )١(يدلس ويرسل، من السادسة ، مات سنة مخسني ومائة أو بعدها ، أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج  
 . )٢(أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ، مثله 

 . )٣( عن الزهري ، حنوه وأبو داود يف املراسيل بسنده عن حيوة بن شريح
 .   أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه وأخرجه الترمذي يف جامعه بسنده عن الزهري ، أن النيب 

 .)٤(هذا حديث حسن غريب  : قال الترمذي
 :      احلكم على احلديث  

 .لكن مراسيل الزهري مثل الريح . مرسل ، ورجاله ثقات 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
  ٤١٩٣:    التقريب  )١(
  ) ١٨٨ / ٥(   املصنف  )٢(
  ) ٢٨٢: (   املراسيل  ، رقم )٣(
  ) ٥٥٨: (   كتاب السري ، باب ما جاء يف أهل الكتاب يغزون مع املسلمني هل يسهم هلم  ، رقم )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٢٤ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 .من قال ثالثة أسهم يف الفارس كم يقسم له؟ 
 حدثنا حممد بن فضيل ووكيع، عن حجاج، عن أيب صاحل، عن – ١٥٠١٧ –) ٣٥١(

للرجل  حني قسم للفرس سهمني، وللرجل سهما، فكان ابن عباس، أن رسول اهللا 
 .ولفرسه ثالثة أسهم   

 .إنه زائد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .قدمت ترامجهم ، وهم ثقات إال احلجاج ، وهو ابن أرطاة ، صدوق كثري اخلطأ والتدليس ت
 :      التخريج 

يوم حنني للفارس ثالثة أسهم، وللراجل   قسم النيب: أخرجه أبو يعلى يف مسنده عن املصنف، قال 
يلى، عن احلكم بن عتيبة، وعن أيب الربيع ، عن ابن أيب داود، عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ل. سهما 

 .)١( أعطى يوم بدر الفرس سهمني، والرجل سهما عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول اهللا 
حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، وهو سيء  احلفظ ، ويتقوى : رواه أبو يعلى، وفيه : قال اهليثمي
 .)٢(باملتابعات 

 .)٣(عنهما وأخرجه الدارقطين يف سننه عن ابن عباس رضي اهللا 
 .)٤(وذكره الزيلعي يف النصب ، وعزاه إىل إسحاق بن راهوية 

   أخرجه الشيخان والترمذي من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا  ويشهد له ما
 . )٥(جعل للفرس سهمني ، ولصاحبه سهما 

 
 
 

………………………………………………………………… 

                                                           
  ) ٢٥٢٨ ، ٢٤٥١: (   مسند أيب يعلى ، رقم )١(
  )٦١٦ / ٥(   جممع الزوائد  )٢(
  ) ١٠٣ / ٤( ارقطين    سنن الد)٣(
  ) ٤١٤ / ٣(   نصب الراية  )٤(
، والترمذي ) ١٧٦٢: (، ومسلم يف اجلهاد ، رقم ) ٢٨٦٣: (  أخرجه البخاري يف اجلهاد ، باب سهام الفرس، رقم)٥(

 )١٥٥٤: (يف السري ، باب يف سهم اخليل ، رقم 



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٢٥ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 جارية وابن عباس وابن أيب عمرة عن أبيه ، وهذا حديث ابـن              ويف الباب عن مجمع بن     : قال الترمذي 
وغريهم ، وهو    عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب               

قول سفيان الثوري ، واألوزاعي ، ومالك بن أنس ، وابن املبارك ، والشافعي ، وأمحد ، وإسـحاق ، ،                     
 .)١( سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم للفارس ثالثة أسهم ،: قالوا 

 :      احلكم على احلديث 
احلجاج بن أرطاة ، وهو مدلس ، وقد عنعنه ، لكن يتقوى باملتابعات والشواهد فيصري : ضعيف ، فيه 
 .حسنا لغريه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  انظر املوضع السابق )١(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٢٦ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

  ، حدثنا أبو خالد األمحر، عن حيىي بن سعيد، عن صاحل بن كيسان-١٥٠١٨–) ٣٥٢(
 .  لكل فرس سهمني  أسهم يوم خيرب ملائيت فرس، أن النيب

 .كله زائد ذا السياق : نوع الزيادة 
 :      رجال السند 
  . هو سليمان بن حيان ، صدوق خيطئ ، تقدم: أبو خالد األمحر 
  .هو األنصاري أو القطان ، ومها ثقتان: حيىي بن سعيد 

ن عبد العزيز ، أبو حممد أو أبو احلارث املدين ، ثقة ثبت فقبه ، هو مؤدب ولد عمر ب: صاحل بن كيسان 
 .)١(من الرابعة ، مات بعد سنة ثالثني أو أربعني ومائة ، أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج 
أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ، نا ابن عياس عن حيىي بن سعيد عن صاحل بن كيسان أن اخليل كانت 

 خيرب ستة وثالثني فرسا ، وأنه أسهمت لكل فرس سهمني ، ، وكان يوم حنني يوم مع رسول اهللا 
 .)٢(مائيت فارس ، وأسهمت لكل فرس سهمني وللرجل سهم 

 .)٣(وعبد الرزاق يف املصنف عن ابن جريج عن صاحل مبعناه 
م ملائيت  قس ما أخرجه البيهقي يف الكربى ، بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب ويشهد له

 . فرس يوم خيرب سهمني سهمني 
 .)٤(وروينا عن صاحل بن كيسان وبسري بن يسار وغريمها ما دلّ على هذا: قال البيهقي 

 :     احلكم على احلديث 
 .مرسل ، يف إسناده أبو خالد األمحر ، صدوق خيطئ ، ويتقوى بالشواهد فيصري حسنا لغريه 

 
 
 

                                                           
 ٢٩٠٠:     التقريب  )١(
  )٣٢٥ / ٢( عيد    سنن س)٢(
  )١٨٦ / ٥(   املصنف  )٣(
  )٣٢٦ / ٦(   السنن الكربى  )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٢٧ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 اما هلا وكيف يقسم هل يف الرباذين
ثنا حممد بن عبد اهللا الشعيثي، عن خالد بن : حدثنا وكيع، قال-١٥٠٣٦-)٣٥٣(

 .   وللهجني سهماً  للعراب سهمني ،أسهم رسول اهللا : معدان، قال
 . كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترمجة وكيع وخالد بن معدان 

 صدوق ، – باملعجمة مث املهملة مث املثلثة ن مصغر –هو ابن حممد الشعيثي : حممد بن عبد اهللا الشعيثي 
 .)١(من السادسة ، مات سنة بضع ومخسني ومائة ، أخرج له أصحاب السنن األربعة 

 :      التخريج 
 .)٢(أخرجه أبو داود يف املراسيل ، عن أمحد بن حنبل عن وكيع ، مثله 

 .)٣(داود ، مثله والبيهقي يف الكربى ، من طريق أيب 
  :      احلكم على احلديث
 .مرسل ، وإسناده حسن 

 :     الغريب 
 .)٤(هي اخليل غري العتيقة ، وهي اهلجني ، وضدها العراب ، وهي اخليل العربية العتيقة  : الرباذين
عراب، ويف عرب وأ: هي اخليل املنسوبة إىل العرب، فرقوا بني اخليل والناس ،فقالوا يف الناس : العراب 

 .)٥(اخليل عراب 
واهلجني يف الناس واخليل يكون من قبل األم ، فإذا كان األب عتيقا ، واألم ليست كذلك كان  : اهلجني

 .)٦(الولد هجينا ، واألقراف من األب 
 
 

                                                           
  ٦٠٥٠:    التقريب  )١(
  ) ٢٨٦: (   املراسيل  ، رقم )٢(
  )٣٢٨ / ٦(   السنن الكربى  )٣(
 )برذون : (   كتاب اخليل ، لعبد اهللا بن حممد بن جزي ، مادة )٤(
 ) عرب : (   النهاية ، مادة )٥(
 ) هجن : (  املصدر السابق ، مادة  )٦(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٢٨ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 يف البغل أي شيء هو
 جعل رسول اهللا :  حدثنا جرير ، عن ليث ، عن جماهد ، قال -١٥٠٤٥– ) ٣٥٤( 

 .وللرجل سهماً  سهماللبغل 
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

  :      رجال السند
 .هو ابن جرب ، تقدما ، ومها ثقتان : هو ابن عبد احلميد الضيب ، وجماهد  : جرير
 هو ابن سعد بن عبد الرمحن الفهمي ، أبو احلارث املصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من :ليث 

 . )١( يف شعبان سنة مخس وسبعني ومائة ، أخرج له اجلماعة السابعة، مات
 :      التخريج 

 .مل أجد له خترجيا ذا الوجه 
بلغين أنه جعل للفرس املقرف سهما، وللرجالة سهما،  :  وأخرج عبد الرزاق يف مصنفه ، عن معمر ، قال

وللمقرف سهم، وللبغل سهم وكذلك عن عمر رضي اهللا عنه أنه أمر أن يسهم للفرس العريب سهمان، 
)٢( . 

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، رجاله رجال الصحيح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٥٦٨٤:    التقريب  )١(
  )١٨٧-١٨٦ / ٥(   املصنف  )٢(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٢٩ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 يف النساء والصبيان هل هلم من الغنيمة من شيء
مكحول، ثنا حممد بن راشد، عن :  حدثنا وكيع بن اجلراح ، قال -١٥٠٦٣ -)٣٥٥(

 . واخليل  للنساء والصبيان أسهم رسول اهللا : قال
 .كله زائد على الكتب الستة : وع الزيادة ن

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترمجة وكيع ومكحول ، ومها ثقتان 

هو املكحويل اخلزاعي الدمشقي ، نزيل البصرة ، صدوق يهم ، رمي القدر ، من  : حممد بن راشد
 .)١(السابعة ، مات بعد ستني ومائة ، أخرج له أصحاب السنن األربعة 

 : يج      التخر
حدثنا حممد بن مصفى، حدثنا حممد بن شعيب، أخربين النعمان، عن : أخرجه أبو داود يف املراسيل، قال

يوم خبري للخيل سهمني ، وللراجل سهما ، وللولدان سهما،   أسهم رسول اهللا : مكحول، قال
 . )٢(وللنساء سهما 

قي، عن مكحول وخالد بن معدان، مبعىن وأخرج البيهقي يف الكربى، بسنده عن حممد بن عبد اهللا الدمش
 .)٣(حديث أيب داود 

ومل أجده يف املراسيل من . )٤(وذكره الزيلعي يف النصب ، وعزاه إىل أيب داود من حديث خالد بن معدان 
 .)٥(وذكره احلافظ يف التلخيص ، وعزاه إىل أيب داود .  حديث خالد 

 :      احلكم على احلديث 
، إال أنه خمالف حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما الذي يف صحيح مسلم أن مرسل ، وإسناده حسن 

جندة بن عامر احلروري ، سأل ابن عباس رضي اهللا عنهما عن املرأة والعبد حيضران املغنم ، فهل هلما من 
 يغزو ن  يغزو بالنساء ؟ وقد كان رسول اهللا كتبت تسألين هل كان رسول اهللا : "شيء ، فأجاب 

  .)٦(" يداوين اجلرحى وحيذين من الغنيمة ، وأما بسهم فلم يضرب هلن، ف

                                                           
  ٥٨٧٥:    التقريب  )١(
  )٢٢٨: (   املراسيل ، رقم )٢(
  ) ٥٣ / ٩(   السنن الكربى  )٣(
  ) ٤٢٣ / ٣(   نصب الراية  )٤(
  ) ١٠٤ / ٣(   تلخيص احلبري )٥(
  )١٨١٢ : (  كتاب اجلهاد ، رقم )٦(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٣٠ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 )١(من قال ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة 
بعـث  : ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك، قال:  حدثنا وكيع، قال   -١٥٠٧٨ – ) ٣٥٦(

 غنيمة، فقسم بني الناس، ومل يقسم للطالئـع شـيئا ،     طالئع، فغنم النيب     رسول اهللا   
،  لنيب أن يغل   وما كان  :قسم الفيء ومل يقسم لنا ، فنـزلت      : لما قدم الطالئع ، قالوا      ف
   .]١٦١:آل عمران[ 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعا 
 :     التخريج 

 .)٢(أخرجه الطربي يف تفسريه ، عن ابن وكيع عن أبيه ، مثله 
 .)٣(ذكره السيوطي يف الدر ، وعزاه إىل املصنف وابن جرير و

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، وإسناده حسن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  هذا العنوان فرع عن الذي قبله، يف القوم جييئون بعد الوقعة، هل هلم من شيء، ومل أجد فيه شيئا من الزوائد )١(
  ) ١٠٣ / ٤(   جامع البيان  )٢(
  ) ٩١ / ٢(   الدر املنثور  )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٣١ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 يف الفداء من رآه وفعله
 حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن احلكم، عن مقسم ، عن -١٥٠٩٩ –) ٣٥٧(

معاقلهم ، نصار، أن يعقلوا كتابا بني املهاجرين واأل كتب رسول اهللا : ابن عباس، قال
 .بني املسلمني وأن يفدوا عانيهم باملعروف واإلصالح 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 .صدوق كثري اخلطأ والتدليس - وهو ابن أرطاة –تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات سوى احلجاج 
 :     التخريج 

 . )١(سنده عن املصنف ، مثله أخرجه أبو يعلى يف م
وأمحد يف مسنده عن ابن عباس وابن عمرو رضي اهللا عنهم ، .  )٢(وذكره الزيلعي ، وعزاه إىل املصنف 

  .)٣(ويف كال اإلسنادين احلجاج بن أرطاة 
 .)٤(تفرد به اإلمام أمحد : وذكره ابن كثري يف البداية ، بإسنادي أمحد ، وقال 

احلجاج بن أرطاة ، وهو مدلس ، : رواه أمحد ، وفيه : عبد اهللا بن عمرو ، وقال وذكره اهليثمي برواية 
 .)٥(لكنه ثقة 

 بني قريش واألنصار حالف النيب :  أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي اهللا عنه ، قال ويشهد له ما
 .)٦(يف داره : يف داري ، ويف مسلم 

 :      احلكم على احلديث 
 ألن احلجاج مدلس ، وقد عنعنه ، لكن يشهد له حديث أنس رضي اهللا عنه يف ضعيف ذا اإلسناد ،

 .الصحيحني فيصري حسنا لغريه 
 

                                                           
  )٢٤٨٤: (   مسند أيب يعلى ، رقم )١(
  )٤٩٨ / ٤(   نصب الراية  )٢(
  )٢٧١ / ١(   املسند  )٣(
  ) ٢٢٤ / ٣(   البداية والنهاية )٤(
  )٣٧٣ / ٤(   جممع الزوائد  )٥(
 : ، ومسلم يف فضائل الصحابة، رقم)٦٠٨٣: (  أخرجه البخاري يف األدب، باب اإلخاء واحللف، رقم)٦(
)٢٥٢٩( 



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٣٢ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 من كره الفداء بالدراهم وغريها
 حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن احلكم، عن مقسم، عـن             -١٥١٠٣ -)٣٥٨(

: فتـه، فقـالوا   قتل قتيل يوم اخلندق، فغلب املسلمون املشركني على جي        : ابن عباس، قال  
ال حاجة  (( : ، فقال ادفعوا إلينا جيفته ونعطيكم عشرة آالف درهم ، فذكر ذلك للنيب            

 )) . اجليفة لنا يف جيفته، وال ديته، إنه خبيث الدية خبيث 
  ))إنه خبيث الدية خبيث اجليفة(( : قوله   : نوع الزيادة

      رجال السند 
 .  بن أرطاة تقدمت ترامجهم مجيعا ، وفيهم احلجاج 

 :      التخريج 
أخرجه أمحد يف مسنده ، بسنده عن احلجاج عن احلكم ، مثله ، وعن وكيع وعلي بن مسهر ، عن ابن 

 .)١(أيب ليلى ، عن احلكم ، حنوه 
ابن أيب ليلى، وهو ثقة ، ولكنه : رواه أمحد، وفيه: رواه الترمذي بغري سياقه ، وقال: قلت : قال اهليثمي

 .)٢(سيء احلفظ 
وأخرجه الترمذي بسنده عن سفيان ، عن ابن أيب ليلى ، عن احلكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن 

 . أن يبيعهم إياه املشركني أرادوا أن يشتروا جسد رجل من املشركني ، فأىب النيب 
هذا حديث حسن غريب ، ال نعرفه إال من حديث احلكم ، ورواه احلجاج بن أرطاة   : قال أبو عيسى

 . )٣(أيضا عن احلكم 
 :     احلكم على احلديث 

حسن لغريه ، فيه احلجاج بن أرطاة ، صدوق كثري اخلطأ والتدليس ، لكن تابعه ابن أيب ليلى ، وهو سيء 
 .احلفظ

 
 
 

                                                           
  ) ٢٧١ ، ٢٤٨ / ١(   املسند  )١(
  ) ١٦٥-١٦٤ / ٤(   جممع الزوائد )٢(
  )١٧١٥: ( ال تفادى جيفة األسري ، رقم : هاد ، باب ما جاء   كتاب اجل)٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٣٣ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 يف الغنيمة  كيف يقسم
: ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أيب العالية، قال        : حدثنا وكيع، قال  -١٥١٤٥ –) ٣٥٩(

يؤتى بالغنيمة فيقسمها على مخسة ، فيكون أربعة ملن شهدها، ويأخـذ             اهللا  كان رسول   
اخلمس، فيضرب بيده فيه ، فما أخذ من شيء جعله للكعبة، وهوسهم اهللا الذي مسـى، مث                 

 القـرىب، وسـهم     ، وسهم لـذوي   يقسم ما بقي على مخس، فيكون سهم لرسول اهللا          
  . السبيل لليتامى، وسهم للمساكني، وسهم البن

 .كله زائد على الكتب الستة  :  نوع الزيادة
 :      رجال السند 

هو عيسى بن أيب عيسى ، عبد اهللا بن ماهان ، الرازي التميمي والء ، مشهور بكنيته ،  : أبو جعفر
وأصله من مرو ، صدوق سيء احلفظ ، خصوصا عن مغرية ، من كبار السابعة ، مات يف حدود الستني 

 . )١(البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له أصحاب السنن األربعة ومائة ، أخرج له 
هو ابن أنس البكري ، أو احلنفي ، بصري ، نزل خراسان ، صدوق له أوهام ، ورمي بالتشيع ،  : الربيع

 .)٢(من اخلامسة ، مات سنة أربعني ومائة أو قبلها ، أخرج له أصحاب السنن األربعة 
بكسر الراء والتحتانية، ثقة كثري اإلرسال، من – ابن مهران الرياحي –تصغري بال–هورفيع  : أبو العالية

 . )٣(بعد ذلك ، أخرج له اجلماعة : الثانية ، مات سنة تسعني ، وقيل 

                                                           
  ٨٠١٩:    التقريب  )١(
 ١٨٨٢:   املصدر السابق  )٢(
 ١٩٥٣:    املصدر السابق  )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٣٤ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

………………………………………………………………… 
 :      التخريج 

فسريه عند قوله والطربي يف ت.  )١(أخرجه أبو عبيد يف األموال ، عن حجاج ، عن أيب جعفر ، خمتصرا 

عن أيب كريب، عن وكيع عن أيب ]٤١:األنفال[ ،واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه: تعاىل

والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ، .) ٢(جعفر الرازي، مثله، وعن أمحد بن إسحاق عن أيب جعفر حنوه  
  .)٣(عن عبيد اهللا عن احلجاج عن أيب جعفر الرازي ، خمتصرا 

 :  احلكم على احلديث     
 .مرسل ، وإسناده ضعيف ، ألن فيه أبا جعفر الرازي وشيخه، صدوقان سيئا احلفظ 

                                                           
  )٨٣٦ ،٣٨: (   كتاب األموال  ، رقم )١(
  )٤-٣ /١٠(   جامع البيان  )٢(
  )٢٧٦ / ٣(   شرح معاين اآلثار  )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٣٥ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

ثنا كهمس، عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي، : حدثنا وكيع، قال –١٥١٤٩-) ٣٦٠(
هللا سهم ، : ((أخربين عن الغنيمة ، فقال ! يا رسول اهللا:  فقال  قام رجل إىل النيب : قال

 : فقال : فهل أحد أحق ا من أحد؟ قال : قلت : ، قال )) ء أربعة وهلؤال
  )) .أخيك إن رميت بسهم يف جنبك فلست بأحق به من (( 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات 

 :     التخريج 
اعيل بن إبر اهيم ، عن اجلريري ، عن عبد اهللا بن شقيق أن رجال أخرجه أبو عبيد يف األموال ، عن إمس

 .)١( فذكر حنوه أتى النيب 
ثنا محاد بن سلمة ، عن بديل بن ميسرة : والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ، عن حجاج بن املنهال ، قال 

يا :  القرى فقلت  وهو بوادي أتيت النيب: العقيلي ، عن عبد اهللا بن شقيق، عن رجل من بلقني، قال
 .  )٢(ملن املغنم ؟ فذكره ! رسول اهللا

والبيهقي يف الكربى، بسنده عن مسدد، ثنا محاد بن زيد، عن بديل بن ميسرة وخالد والزبري بن احلريث ، 
وهو بوادي القرى ، فذكر بأطول منه   أتيت النيب: عن عبد اهللا بن شقيق، عن رجل من بلقني، قال

)٣(. 
   :ى احلديث     احلكم عل

 . إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، وال يضر جهالة الرجل املبهم ، ألنه صحايب 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٧٦٥: ( ، رقم   كتاب األموال)١(
  )٢٢٩/ ٣(   شرح معاين اآلثار )٢(
  )٩/٦٢ ، ٣٣٦ / ٦(   السنن الكربى  )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٣٦ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 من يعطي من اخلمس وفيمن يوضع
ثنا حجاج ابن : ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عفان، قال-١٥٢٦٦ –) ٤٦١(

  سول اهللا سئل كيف كان ر: ثنا أبو الزبري، عن جابر بن عبد اهللا، قال: أرطاة، قال
 .الرجل مث الرجل كان حيمل منه يف سبيل اهللا الرجل مث : يصنع باخلمس؟ قال

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال عبد الواحد بن زياد 
 مقال، من هو العبدي والء ، البصري ، ثقة ، يف حديثه عن األعمش وحده: عبد الواحد بن زياد 

 .)١(بعدها ، أخرج له اجلماعة : الثامنة، مات سنة ست وسبغني ومائة ، وقيل
 :      التخريج 

 .   )٢(أحرجه أمحد يف مسنده ، وأبو عبيد يف األموال، عن عفان ، مثله 
 .)٣(احلجاج بن أرطاة ، وهو مدلس : رواه أمحد ، وفيه  : قال اهليثمي

  ،  واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه: وله تعاىلوذكره السيوطي يف الدر، عند ق
 . )٤( وعزاه إىل املصنف وابن مردوية ،]٤١: األنفال[ 

 :     احلكم على احلديث 
 .إسناده ضعيف لضعف احلجاج بن أرطاة وتدليسه ، وتدليس أيب الزبري 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٤٢٤٠:    التقريب  )١(
  )٨٢٢: (، كتاب األموال   ، رقم  ) ٣٦٥ / ٣(   املسند  )٢(
  )٦١٣ / ٥(   جممع الزوائد  )٣(
  )١٨٧ / ٣(   الدر املنثور  )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٣٧ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

  أن املغامن أحلِّت له ما جاء عن النيب
ثنا يزيد الفقري ، : أخربنا سيار ، قال : ثنا هشيم بن بشري ، قال  حد-١٥١٦٧ -)٣٦٢(

السهام حىت يقسم  ى يوم خيرب أن يباع أخربنا جابر بن عبد اهللا، أن رسول اهللا : قال 
  . 

 .إنه زائد من حديث جابر رضي اهللا عنه  :  نوع الزيادة
 :      رجال السند 
 .تقدم هو الواسطي ، ثقة ،  : هشيم بن بشري

هو أبو احلكم العنـزي ، الواسطي، سيار بن أيب سيار، أخو مساور ألمه ، الوراق، ثقة ، من  : سيار
 .  )١(السادسة، مات سنة اثنتني وعشرين ومائة ، أخرج اجلماعة 

هو ابن صهيب الكويف ، أبو عثمان ، ثقة ، من الرابعة ، ومسي بالفقري ، ألنه كان يشكو  : يزيد الفقري
 .)٢(من فقار ظهره ، أخرج له اجلماعة إال الترمذي 

 :      التخريج 
 .مل أجد له خترجياً 
لكن الراوي عن أيب هريرة . )٣( أخرجه أبو داود يف سننه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، حنوه ويشهد له ما

 .)٤(هذا حديث غريب : والترمذي عن أيب سعيد رضي اهللا عنه ، وقال . جمهول 
 .)٥(ائي يف اتىب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما والنس

ال حيل : ((  قال يوم حنني وأخرج أمحد يف مسنده ، من حديث رويفع بن ثابت ، أن رسول اهللا
المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبتاع مغنما حىت يقسم ، وال أن يلبس ثوبا من يفء املسلمني حىت 

 . )٦())  دابة من يفء املسلمني ، حىت إذا أعجفها ردها فيه إذا أخلقه رده فيه ، وال إن ركب
 :      احلكم على احلديث 

 .إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخني 

                                                           
  ٢٧١٨:   التقريب  )١(
 ٧٧٣٣:   املصدر السابق   )٢(
  ) ٣٣٦٩: (  كتاب البيوع ، باب يف بيع الثمار قبل أن يبدو   صالحها ، رقم )٣(
  ) ١٥٦٣: (   كتاب السري ، باب ما جاء يف كراهية بيع املغامن حىت تقسم ، رقم )٤(
  )٤٦٤٩: (   كتاب البيوع ، باب بيع املغامن قبل أن تقسم ، رقم )٥(
  ) ١٠٨ / ٤(   املسند  )٦(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٣٨ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 يف العبد يأسره املسلمون مث يظهر عليه العدو
: ثنا سفيان ، عن مساك، عن متيم بن طرفة، قال:  حدثنا وكيع، قال-١٥٢١١-)٣٦٣(

ل من املسلمني، فاشتراها رجل من العدو، فخاصمه صاحبها إىل أصاب املسلمون ناقة لرج
من العدو وإال  أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به  فأقام البينة، قضى النيب النيب 

 .  خلى بينه وبينها  
 .كله زائد على الكتب الستة   : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال متيم بن طرفة 

 ثقة ، من الثالثة ، مات سنة مخس – بضم امليم وسكون املهملة –هو الطائي املسلي  : يم بن طرفةمت
 . )١(بفتح الطاء والراء والفاء : وطرفة . وتسعني ، أخرج له اجلماعة إال البخاري والترمذي 

 :      التخريج 
 .)٢(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف عن الثوري حنوه 

 .)٣(اسيل عن هناد عن أيب األحوص عن مساك عن متيم بن طرفة حنوه وأبو داود يف املر
هذا مرسل ، وقد أسند من : وذكره ابن القطان عن عبد احلق اإلشبيلي يف أحكامه ، حنوه ، وأنه قال 

. حديث ياسني الزيات عن مساك بن حرب ، عن متيم بن طرفة عن جابر بن مسرة ، وياسني ضعيف 
 . )٤(نه نقله عن ابن حزم وانتقده ابن القطان بأ

وأخرجه البيهقي يف الكربى بسنده عن عبد اهللا بن املبارك عن سفيان، عن مساك ، عن متيم بن طرفة حنوه 
 ومل يسمع منه ، واملرسل ال تثبت به متيم بن طرفة مل يدرك النيب … قال الشافعي رمحه اهللا : ، مث قال

 .)٥(حجة ، ألنه ال يدرى عمن أخذه 
 .)٦(الزيلعي يف النصب ، وعزاه إىل أيب داود يف مراسيله ، وذكر كالم عبد احلق وذكره 

 

                                                           
 ٨٠٢:    التقريب  )١(
  ) ١٩٤ / ٥(   املصنف  )٢(
  )٣٣٩: (   املراسيل ، رقم )٣(
 ، ومل أجده يف األحكام الوسطى املطبوعة ) ٣٠٦:  رقم ٣١٢/ ٢(   بيان الوهم واإليهام البن القطان  )٤(
  ) ١١٢-١١١ / ٩(   السنن الكربى  )٥(
  ) ٤٣٤ / ٣(   نصب الراية  )٦(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٣٩ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

………………………………………………………………… 
وأخرجه الطرباين يف الكبري ، عن احلسني بن إسحاق التستري ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا عبد بن سليمان 

 . ، ثنا سفيان ، عن مساك عن متيم عن جابر بن مسرة 
 سليمان بن يوسف العقيلي ، عن أبيه ، ثنا احلسني بن حفص عن ياسني الزيات ، عن مساك وعن أمحد بن

يف بعري ، وأقام كل واحد منهما بينة أنه له  بن حرب ، عن متيم عن جابر أن رجلني اختصما إىل النيب 
هيم بن حممد حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا إبرا : وقال. فقضى بينهما 

 .وهذا سند رجاله ثقات  : قلت.  )١( اهلمداين ، عن زياد بن عالقة ، عن جابر بن مسرة عن النيب 
 .)٢(رواه الطرباين يف الكبري ، وفيه ياسني الزيات ، وهو متروك  : قال اهليثمي

ان الثوري وهذه متابعات قوية يساند بعضها بعضا يف اتصال السند إىل جابر بن مسرة، فسفي : قلت
وياسني بن معاذ الزيات يرويان عن مساك بن حرب، عن متيم عن جابر، وإبراهيم بن حممد اهلمداين يروي 

وياسني الزيات وإن كان ضعيفا تابعه الثوري وهو . عن زياد بن عالقة عن جابر، وهي متابعة قاصرة 
 .  إمام ثقة 

 .ى رواية احلديث عن جابر بن مسرة ، ومها ثقتان وزياد بن عالقة ومتيم بن طرفة يتابع أحدمها اآلخر عل
 :      احلكم على احلديث 

 . مساك بن حرب ، وهو صدوق ، أخرج له اجلماعة إال البخاري : مرسل ، وإسناده حسن ، فيه 
وهو موصول عند الطرباين عن جابر بن مسرة ، وبعض أسانيده رجاهلا رجال الصحيح ، فهو مبجموعه 

 .حسن لغريه 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٢٠٦٤ ، ١٨٣٤ ، ١٨٣٣: (   املعجم الكبري  ، رقم )١(
  ) ٣٦٨ / ٤(   جممع الزوائد  )٢(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٤٠ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 يف أمان املرأة واململوك                                          
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن احلجاج، عن الوليد بن أيب -١٥٢٣٤–)٣٦٤(

مالك، عن عبد الرمحن بن سلمة، أن رجال أمن قوما، وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن 
: أبو عبيدةال جنري من أجار ، فقال : و وخالدالوليد وأيب عبيدة بن اجلراح ، فقال عمر

 . )) بعضهم جيري املسلمون : ((   مسعت رسول اهللا
 . إنه زائد من حديث أيب عبيدة رضي اهللا عنه :نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترمجة عبد الرحيم بن سليمان واحلجاج ، وهو ابن أرطاة 

الرمحن اهلمداين ، أبو العباس الدمشقي، نزيل الكوفة ، ثقة ، من هو ابن عبد : الوليد بن أيب مالك
 .اخلامسة، مات سنة مخس وعشرين ومائة ، أخرج الترمذي والنسائي 

ابن املنهال بن سلمة ، اخلزاعي ، يكىن أبا املنهال : ابن مسلمة ، ويقال : ويقال  : عبد الرمحن بن سلمة
وثِّق : وقال الذهيب. وذكره ابن حبان يف الثقات . د والنسائي ، مقبول ، من الرابعة، أخرج له أبو داو

)١(. 
 :      التخريج 

أخرجه أبو يعلى يف مسنده ، عن حممد بن إمساعيل وزهري ، عن سليمان بن حيان أبو خالد األمحر ، عن 
 . )٢(احلجاج حنوه 

ن ، ثنا احلجاج بن أرطاة ، عن والبزار يف مسنده ،عن عبد اهللا بن سعيد ، ثنا أبو خالد سليمان بن حيا
 .الوليد بن أيب مالك ، عن عبد الرمحن بن سلمة ، عن عمه ، عن عبيد اهللا ، مثله 

ال نعلم له طريقا عن أيب عبيدة إال ذا الطريق ، وعبد الرمحن وعمه ال نعلم رويا إال هذا  : قال البزار
)٣(. 

ا إسرائيل ، عن احلجاج بن أرطاة ، عن الوليد بن وأخرجه أمحد يف مسنده ، عن إمساعيل بن عمر ، حدثن
 .)٤(أجار رجل من املسلمني رجال ، فذكر القصة : أيب مالك ، عن القاسم عن أيب أمامة ، قال 

 ………………………………………………………………… 
                                                           

 ٣٨٨٤: ، التقريب   ) ٣٣١ / ١( ، الكاشف   ) ١١٥ / ٥(   الثقات  )١(
  )٨٧٧-٨٧٦: (   مسند أيب يعلى  ، رقم )٢(
  ) ٢٨٨ / ٢(   كشف األستار )٣(
  ) ٢٥٠/ ٥ ، ١٩٥/ ١(   املسند )٤(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٤١ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

حسن لغريه، وهذا إسناد : إسناده صحيح ، وقال الشيخ شعيب أرناؤوط:  أمحد شاكرقال العالمة
 .)١(بن أرطاة مدلس وقد عنعنه ضعيف، احلجاج 

وأخرجه الطرباين يف الكبري ، بسنده عن أيب خالد األمحر ، عن احلجاج ، عن الوليد ، عن القاسم ، عن 
أيب أمامة ، وعن عبيد بن غنام عن املصنف ، عن عبد الرحيم بن سليمان ، عن احلجاج عن الوليد عن 

  .)٢( ))جيري على املسلمني الرجل منهم( (:   قال  القاسم ، عن أيب أمامة ، عن النيب
احلجاج بن أرطاة ، : وفيه: وأورده  اهليثمي يف امع وعزاه إىل أمحد وأيب يعلى والبزار والطرباين، وقال

 . )٣(وهو مدلس 
أجرنا من أجرت يا أم : ((  أخرجه الشيخان وغريمها من حديث أم هانئ بنت أيب طالبويشهد له ما

 .)٤()) هانئ 
 .)٥( إن كانت املرأة لتجري على املؤمنني ، فيجوز: ديث عائشة رضي اهللا عنها يف سنن أيب داود وح

 يعين جتري –إن املرأة لتأخذ للقوم  ((   وحديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف سنن الترمذي، عن النيب 
 .)٦())  على املسلمني –

 :      احلكم على احلديث 
 .ة ، فيه احلجاج بن أرطاة ، مدلس ، وقد عنعنه حسن لغريه بشواهده السابق

 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ١٦٩٥: ( مسند أمحد ، رقم : ظر   ان)١(
  ) ٧٩٠٨ -٧٩٠٧: (   املعجم الكبري ، رقم )٢(
  ) ٥٩٣ / ٥(   جممع الزوائد  )٣(
وغريه ، ومسلم يف احليض، ) ٣٥٧: (  أخرجه البخاري يف الصالة ، باب الصالة يف الثوب الواحد ملتحفا به، رقم )٤(

  ) ٣٣٦: (رقم
  ) ٢٧٦٤: (  املرأة ، رقم   كتاب اجلهاد ، باب يف أمان)٥(
  )١٥٧٩: (   كتاب السري ، باب ما جاء يف أمان العبد واملرأة ، رقم )٦(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٤٢ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 حدثنا شبابة، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن عمرو -١٥٢٤٤-)٣٦٥( 
 )) .منهم رجل : جيري على املسلمني بعضهم، أو قال: (( قال بن العاص، عن النيب 

  .إنه زائد من حديث عمرو بن العاص ، رضي اهللا عنه: نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال الرجل املبهم ، وهم ثقات 
 :      التخريج 

ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار ، عن رجـل  : أخرجه أمحد يف مسنده، عن حممد بن جعفر وحجاج ، قاال        
سأله ، فجعل عمرو ي: أَِسر حممد بن أيب بكر فأىب، قال  : من أهل مصر حيدث عن عمرو بن العاص أنه قال         

وأبو يعلى  .  )١( )) جيري على أدناهم   : ((  قال رسول اهللا    : فقال عمرو   : يعجبه أن يدِعي أمانا ، قال       
 .)٢(يف مسنده ، عن املصنف ، حنوه 

رجل مل يسم ، وبقية : وفيه : وأورده اهليثمي يف امع ، وعزاه إىل أمحد وأيب يعلى والطرباين ، مث قال 
 .)٣(لصحيح رجال أمحد رجال ا

 :      احلكم على احلديث 
 .إسناده ضعيف جلهالة الرجل املبهم ، ويتقوى بأحاديث الباب السابقة 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )١٩٧ / ٤(   املسند )١(
  ) ٧٣٤٤: (   مسنده أيب يعلى ، رقم )٢(
  ) ٥٩٣ / ٥(   جممع الزوائد  )٣(



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٤٣ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 رفع الصوت يف احلرب
 حدثنا عبدة بن سليمان، عن اإلفريقي، عن عبد اهللا بن يزيد، عـن              -١٥٢٦٥–)٣٦٦(

العافية، فـإن   لعدو، وسلوا اهللا    ال متنوا لقاء ا   ((:قال رسول اهللا    : عبد اهللا بن عمرو، قال    

 )).فعليكم بالصمتلقيتموهم فاثبتوا،واذكروا اهللا، فإن أجلبوا أو صيحوا 
 . إنه زائد من حديث عبد اهللا بن عمرو ، رضي اهللا عنهما :نوع الزيادة 

 :       رجال السند 
 .تقدم ، وهو ثقة ثبت : عبدة بن سليمان 

 قاضي - بفتح أوله وسكون النون وضم العني املهملة– بن أنعم هو عبد الرمحن بن زياد : اإلفريقي
إفريقيا، ضعيف يف حفظه ، من السابعة ، مات سنة ست ومخسني ومائة ، وكان رجال صاحلا ، أخرج له 

 .   )١(البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه 
 ثقة ، من الثالثة ، مات سنة مائة بإفريقية ، - املهملة واملوحدة– هو املعافري ، احلبلى : عبد اهللا بن يزيد

 .)٢(أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له الباقون 
 :      التخريج 

وعبد بن محيد يف املنتخب ، عن يعلى .)٣(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف عن الثوري عن اإلفريقي ، حنوه 
والبيهقي يف . )٥(دارمي يف سننه عن عبد اهللا بن يزيد عن اإلفريقي ، حنوه وال.)٤(عن اإلفريقي ، حنوه 

 . )٦(الكربى بسنده عن ابن وهب عن اإلفريقي، حنوه 
 .)٧(وأخرج املقطع األول الشيخان من حديث ابن أيب أوىف وأيب هريرة رضي اهللا عنهما 

 .األول يف الصحيحني إسناده ضعيف لضعف اإلفريقي ، وجاء املقطع : احلكم على احلديث 

                                                           
 ٣٨٦٢:    التقريب  )١(
  ٣٧١٢:    املصدر السابق  )٢(
  ) ٢٥٠/  ٥(   املصنف  )٣(
  ) ٣٣٠: (   املنتخب ، رقم )٤(
  ) ٢١٦ / ٢(   سنن الدارمي  )٥(
  )١٥٣ / ٩(   السنن الكربى  )٦(
:   أخرج البخاري حديث ابن أيب أوىف يف اجلهاد، باب إذا مل يقاتل أول النهار أخر القتال حىت تزول الشمس، رقم)٧(
: ، و وأخرجهما مسلم يف اجلهاد رقم )٣٠٢٤،٣٠٢٦: (مال متنوا لقاء العدو، رق: ، وأخرجهما يف باب)٢٩٦٦(
)١٧٤٢ ،١٧٤١ (  



 
                                         كتاب اجلهاد- ٥٤٤ -زوائد ابن أيب شيبة                                   

 حدثنا يزيد بن هارون، عن محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن -١٥٢٧٠ -)٣٦٧(
 )) . اجليش خري من فئة لصوت أيب طلحة يف: (( قال  أنس ، أن النيب 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .وهو ضعيف تقدمت ترامجهم مجيعا ، وفيهم علي بن زيد ،
 :      التخريج 

وأخرجه أمحد وأبو يعلى واحلاكم . )١(أخرجه عبد بن محيد يف املنتخب عن املصنف عن يزيد ، مثله 
وأخرجه أمحد عن يزيد بن هارون ، أنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، . )٢(بأسانيد من طريق ابن جدعان 

. )٣( ))يف اجليش أشد على املشركني من فئة لصوت أيب طلحة (( : قال رسول اهللا : عن أنس ، قال 
وأخرجه احلارث وابن سعد، عن قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان بن سعيد، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، 

لصوت أيب طلحة يف اجليش خري (( :   قال رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا أو أنس بن مالك، قال
وأخرجه احلاكم يف املستدرك ذا اإلسناد، . مد بن عقيل فيه لني وعبد اهللا بن حم.  )٤()) من ألف رجل 

مل يكتبه ذا اإلسناد، ورواته عن آخرهم ثقات ، وإمنا يعرف هذا املنت من حديث علي بن زيد بن : وقال
رواته ثقات ، وإمنا اشتهر املنت من حديث ابن عيينة عن علي بن : جدعان عن أنس ، وقال الذهيب 

  .)٥()) صوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة : ((  مرفوعا جدعان عن أنس
 . )٦(رواه أمحد وأبو يعلى ، ورجال الرواية األوىل رجال الصحيح  :  قال اهليثمي

     )) .لصوت أيب طلحة أشد على املشركني من فئة((  :  والرواية األوىل عنده هي قوله : قلت 
 :      احلكم على احلديث 

 لضعف علي بن زيد، لكن يتقوى مبتابعة ثابت البناين وعبد اهللا بن حممد بن عقيل ، فيصري إسناده ضعيف
 .حسنا لغريه 

                                                           
  ) ١٣٧٤: (   املنتخب ، رقم )١(
 ، ) ٣٩٩٣، ٣٩٩١، ٣٩٨٣: ( ، مسند أيب يعلى، رقم )٢٦١ ،٢٤٩، ١١١،١١٢ / ٣(  املسند )٢(

  ) ٢٠٣ / ٣( املستدرك 
  )٢٠٣ / ٣(   املسند  )٣(
  )١٠٢٦: (  املنتخب ، رقم ، ) ٥٠٥ / ٣(   الطبقات الكربى  )٤(
  ) ٣٥٢ / ٣(   الطبقات الكربى  )٥(
  )٥١٨ / ٩(   جممع الزوائد  )٦(



 
٥٤٥                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 الرجل يدخل بأمن فيقتل
حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن حبيب املعلم، عن احلسن، أن -١٥٢٧٤ –) ٣٦٨( 

 رجال من املشركني حج ، فلما رجع صادرا لقيه رجل من املسلمني فقتله ، فأمره النيب 
                                 .أن تؤدى ديته إىل أهله  

 . الكتب الستة كله زائد على :  نوع الزيادة
 :      رجال السند 
هو ابن عبد ايد بن الصلت، أبو حممد البصري، ثقة، تغري قبل موته بثالث سنني  : عبد الوهاب الثقفي

 .)١(من الثامنة ، مات سنة أربع وتسعني ومائة ، عن حنو مثانني سنة ، أخرج له اجلماعة 
: زائدة، وقيل: بن يسار، اختلف يف اسم أبيه ، فقيلهو أبو حممد البصري ، موىل معقل  : حبيب املعلم

 . )٢(زيد ، صدوق ، من السادسة ، مات سنة ثالثني ومائة 
 هو البصري اإلمام العلم : واحلسن

 :      التخريج 
 . مل أجد له خترجياً 

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، رجاله رجال الصحيح 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٤٢٦١:     التقريب  )١(
  ١١١٥:    املصدر السابق  )٢(



 
٥٤٦                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 باب من أسلم على شيء فهو له
 حدثنا صفوان بن عيسى ، عن احلارث بن أيب ذباب، عن منري بن -١٥٢٨٠-) ٣٦٩(

قدمت على رسول اهللا فأسلمت، : قال: عبد اهللا ، عن أبيه، عن سعد بن أيب ذباب، قال
  ففعل رسول اهللا : ، قالاجعل لقومي ما أسلموا عليه! يا رسول اهللا: وقلت

 . كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :     رجال السند 
هو الزهري، أبو حممد البصري، القّسام، ثقة ، من التاسعة ، مات سنة مائتني ، : صفوان بن عيسى 

 . )١(قبلها بقليل أو بعدها ، أخرج البخاري تعليقا ، وأخرج له الباقون : وقيل
 املعجمة وموحدتني بضم–هو ابن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سعد بن أيب ذباب : احلارث بن أيب ذباب

الدوسي املدين، صدوق يهم، من اخلامسة، مات سنة ست وأربعني ومائة، أخرج له البخاري يف خلق 
 )٢(أفعال العباد،وأخرج له مسلم، وأبو داود يف املراسيل،والترمذي والنسائي وابن ماجه 

 .)٤(قات وذكره ابن حبان يف الث. )٣(ضعفه األزدي : قال احلافظ  : منري بن عبد اهللا
 .)٥(منري هذا ال نعرفه إال يف هذا احلديث  : وقال علي بن املديين

 .)٦(ال أنكر عليه : مل يصح حديثه ، وقال أبو حامت : هو عبد اهللا ، قال البخاري عنه: وأبوه 
 :      التخريج 

ر رضي اهللا عنه واستعملين عليهم، مث استعملين أبو بك: وزاد . أخرجه أمحد يف مسنده عن صفوان ، مثله 
 .)٧(مث استعملين عمر من بعده 

والبزار يف مسنده ، وابن أيب عاصم يف اآلحاد عن املصنف،والطرباين بأسانيد عن صفوان، مثل أمحد، 
 .)٨(قصة زكاة العسل، وقدومه به على عمر، وقبول عمر منه : وزاد

                                                           
  ٢٩٤٠:    التقريب  )١(
  ١٠٣٠:    املصدر السابق  )٢(
  )٢٨٤ / ٢(   تعجيل املنفعة  )٣(
  ) ٥١٤ / ٧( ت    الثقا)٤(
  ) ٩٠٣ / ٦( ، لسان امليزان  ) ١٢٧ / ٤(   السنن الكربى للبيهقي )٥(
  )٢٠٧ / ٥( ، اجلرح   ) ٧٩: ص(   الضعفاء الصغري )٦(
  ) ٧٩ / ٤(   املسند )٧(
  ) ٥٤٥٨: ( ، املعجم الكبري ، رقم ) ١/٤١٦(، كشف األستار  ) ١٤٦ / ٥(   اآلحاد واملثاين  )٨(



 
٥٤٧                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

…………………………………………………… 
 ويف  –واهللا أعلم _آخر سعيداً، وذكر له هذا احلديث بإسناده        رواه أمحد، ومساه  يف مكان        : قال اهليثمي 

ويف موضع آخـر عـزاه إىل البـزار         . إسناده منري بن عبد اهللا ، وهو جمهول ، وقد ضعفه األزدي أيضاً              
 .)١(منري بن عبد اهللا ، وهو ضعيف : وفيه : والطرباين يف الكبري ، مث قال 

ان ، مبعناه ، وأورده الزيلعي يف النصب ، وعزاه إىل املصنف             وأخرجه البيهقي يف الكربى بسنده عن صفو      
 .)٢(مع ذكر الزيادات 

وأخرجه الشافعي عن أنس بن عياض وابن سعد يف الطبقات عن صفوان وأنس ، عن احلارث،  عن أبيه،                   
فأخذت منهم العشر، فأتيت به عمر بن اخلطاب ، فأخربته          : وذكرا القصة كلها ، ويف آخرها     . عن سعد   

 . )٣(ا كان ، فقبضه عمر ، فباعه مث جعل مثنه يف صدقات املسلمني مب
 .)٤(وأخرجه البيهقي يف الكربى ، بسنده عن الشافعي ، مثله 

هو عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سعد بن أيب ذباب، الدوسي املدين، يروي عن أيب هريـرة                   : وأبو احلارث 
   .)٥(روى عنه جماهد وعكرمة بن إبراهيم الباهلي 

ومنهم من ّمسى أباه سعيداً ، ومنهم من        : وذكره احلافظ يف التعجيل باسم عبد الرمحن بن عبد اهللا ، وقال             
 .)٦(عبد اهللا بن عبد الرمحن : نسبه إىل جده ، ومنهم من قلّبه فقال 

 :     احلكم على احلديث 
 .خر إسناده ضعيف ، جلهالة منري بن عبد اهللا وأبيه ، لكن يتقوى الطريق اآل

 :      تعليق 
مل يأمره بأخذ     وسعد بن أيب ذباب حيكي ما يدل على أن رسول اهللا            :   رمحه اهللا تعاىل     قال الشافعي 

 ، فإن    ال صدقة يف العسل وال يف اخليل      : مث قال   . الصدقة من العسل ، وأنه شيء رآه ، فتطوع له به أهله             
 .)٧(املسلمني تطوع أهلهما بشيء قُِبلَ منهم ، وجعل يف صدقات 

 
                                                           

  ) ٢٢٤ / ٣ ، ١٧٧/ ١(  الزوائد    جممع)١(
  )٣٩٠ / ٢( ، نصب الراية   ) ١٢٧ / ٤(   السنن الكربى  )٢(
  )٩٢: ص (، املسند     ) ٤١ / ٢(   األم  )٣(
  ) ١٢٧ / ٤(   السنن الكربى  )٤(
 )١٦/ ٥(، الثقات  ) ١٣٢ /٥(، التاريخ الكبري  ) ٦٢/ ١(مسند أمحد :   انظر )٥(
  ) ١٠٨ / ١( عة   تعجيل املنف)٦(
  ) ٤٢ / ٢(   األم  )٧(



 
٥٤٨                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

: حدثنا يزيد بن املقدام بن شريح، عن أبيه، عن جده هانئ بن يزيد-١٥٢٨٤ –) ٣٧٠(
كل يف قومه ، وأنه ملا حضر خروج القوم إىل بالدهم أعطى   ذكر أنه وفد إىل النيب

 رجل منهم أرضا يف بالده حيث أحب . 
 .ن أيب داود والنسائي إنه زائد ذا املنت ، وأصل القصة يف سن : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
هو ابن هانئ بن يزيد احلارثي الكويف ، صدوق ، من التاسعة ، أخرج له البخاري يف  : يزيد بن املقدام

 .)١(األدب املفرد وأصحاب السنن إال الترمذي 
رج له البخاري يف هو املقدام بن شريح بن هانئ بن يزيد احلارثي الكويف، ثقة، من السادسة ، أخ : أبوه

 .)٢(األدب املفرد ، وأخرج له الباقون 
 :      التخريج 

أخرجه ابن حبان يف صحيحه بسنده عن يزيد بن املقدام بن هانئ ، عن ابن هانئ ، أن هانئا ملا وفد إىل 
و إن اهللا ه: (( فقال   مع قومه ، فسمعهم يكْنون هانئا أبا احلكم ، فدعاه رسول اهللا رسول اهللا 

قومي إذا اختلفوا يف شيء رضوا يب حكما ، : ؟ قال ))احلكم ، وإليه احلكم ، فلم تكَنى أبا احلكم 
شريح ، وعبد اهللا ، ومسلم ، : ؟ قال  ))إن ذلك حلسن ، فما لك من الولد(( : فأحكم بينهم ، فقال 

ولولده، فلما أراد القوم ، فدعا له  ))أنت أبو شريح: (( شريح ، قال : ؟ قال ))أيهم أكرب: (( قال 
! يا رسول اهللا: الرجوع إىل بالدهم أعطى كل رجل منهم أرضا حيث أحّب يف بالده ، قال أبو شريح 

 .   )٣( )) طيب الكالم، وبذل السالم، وإطعام الطعام(( : أخربين بشيء يوجب يل اجلنة؟ قال 
يزيد أبا احلكم، وذلك أن قومه إذا وأخرج أبو داود والنسائي أصل القصة، وهو سبب تكنية هانئ بن 

 .)٤(أبا شريح  اختلفوا يف شيء أتوه فحكم بينهم، فرضوا حبكمه، فكنوه أبا احلكم، فكناه رسول اهللا
 :      احلكم على احلديث 

 .إسناده حسن 

 
                                                           

 ٧٧٨١:    التقريب  )١(
 ٦٨٧٠:    املصدر السابق  )٢(
  )٢٥٧ / ٢(   اإلحسان )٣(
، والنسائي يف اتىب، كتاب آداب القضاة، ) ٤٩٥٥: (  أخرجه أبو داود يف األدب، باب تغيري االسم القبيح، رقم)٤(

 )  ٥٣٨٩: (قمباب إذا حكَّموا رجال فقضى بينهم ، ر



 
٥٤٩                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

حدثين رجل من :  حدثنا وكيع، عن شعبة، عن غالب العبدي، قال-١٥٢٨٦–)٣٧١(
إن ! يا رسول اهللا: ، فقال   جده، أو جد أبيه ، أنه أتى النيب بين منري، عن أبيه ، عن 

إن شئت رجعت فيه ، وتركه : (( قومي أسلموا على أن جعلت هلم كذا وكذا ، قال 
 ))    .  أفضل 

 . كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترمجة وكيع وشعبة وغالب العبدي 
 . بين منري وأبوه وجده مل أعرفهم ورجل من

 :          التخريج 
 . مل  أجد له خترجيا 

 :      احلكم على احلديث 
 .يف إسناده من مل أعرفهم 

 



 
٥٥٠                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 قبول هدايا املشركني
أخربنا سفيان بن حسني ، عن علي :  حدثنا يزيد بن هارون ، قال -١٥٢٨٩-)٣٧٢(

 جرة من من ، فجعل   كيدر لرسول اهللا أهدى األ: ابن زيد، عن أنس بن مالك ، قال
 .  يقسمها بيننا     

 .كله زائد على الكتب الستة ذا املنت  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترمجتهم مجيعا، وفيهم علي بن زيد، ضعيف 
 :      التخرج 

 .)١(أخرجه أمحد والبزار يف مسنديهما عن يزيد ، حنوه 
رواه : وقال يف موضع آخر. علي بن زيد، وهو ضعيف ، وقد وثّق :  ورواه أمحد ، وفيه  :قال اهليثمي
 . )٢(علي بن زيد اخل : البزار ، وفيه

 :     احلكم على احلديث 
 .إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد 

 :     الغريب 
لطل ، فيه حالوة هو العسل احللو الذي ينـزل من السماء عفواً من غري عالج ، وهو شيء كا: املّن 

 .)٣(يسقط على الشجر 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
  ) ١٩٣٦: ( ، كشف األستار  ، رقم  ) ١٢٢ / ٢(   املسند  )١(
  )٢٧١ -٢٧٠ / ٤(   جممع الزوائد  )٢(
 )مّن : (  مفردات الراغب األصفهاين ، مادة )٣(



 
٥٥١                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 ثنا موسى بن عبيدة، عن سعد بن إبراهيم، أن: حدثنا وكيع، قال-١٥٢٩٤-)٣٧٣(
 .هدية ، فقبلها   املقوقس أهدى إىل النيب

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :    رجال السند 

بذي، ضعيف، وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرمحن هو الر: تقدمت ترامجهم مجيعا ، وموسى بن عبيدة
 .ابن عوف الزهري، ثقة فاضل 

 :     التخريج 
 .مل أجد له أحدا أخرجه ذا الوجه 

  أهدى املقوقس القبطي إىل رسول اهللا : قال: وأخرج البزاريف مسنده والطرباين يف األوسط عن بريدة
حلسان بن ثابت    ، واألخرى وهبها رسول اهللا اهللا جاريتني ، إحدامها مارية أم إبراهيم بن رسول

 . )١( منه  رضي اهللا عنه، وهي أم عبد الرمحن بن حسان، وأهدى له بغلته ، فقبل ذلك رسول اهللا 
 .)٢(رواه البزار والطرباين يف األوسط ، ورجال البزار رجال الصحيح  : قال اهليثمي

أهدى صاحب األسكندرية : ة رضي اهللا عنها ،، قالت وأخرج الطرباين يف األوسط بسنده عن عائش
 .)٣( مكحلة عيدان شامية ، ومرآة ومشطاً  املقوقس إىل رسول اهللا 

 .)٤(رواه الطرباين يف األوسط ، ورجاله ثقات  : قال اهليثمي
 :     احلكم على احلديث 

 .غريه مرسل ، ويف إسناد موسى الربذي ، ولكن يتقوى بالشواهد ، فيصري حسنا ل
 
 
 

 
 

                                                           
  )١٩٣٥: (، كشف األستار ، رقم  ) ٣٥٤٩: (   املعجم األوسط ، رقم )١(
  )٢٧٠ / ٤(   جممع الزوائد  )٢(
  )٧٣٠٥: ( عجم األوسط  ، رقم   امل)٣(
  ) ٢٧١ / ٤(   جممع الزوائد  )٤(



 
٥٥٢                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 اخليل وما ذكر فيها من اخلري
حدثنا شبابة،  عن عبد احلميد بن رام ، عن شهر بن حوشب عن -١٥٣٣٤-)٣٧٤(

إن اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل : ((    قال رسول اهللا : أمساء بنت يزيد ، قالت 
 ))     .يوم القيامة 
  .د  يزيتإنه زائد من حديث أمساء بن: نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 . هو ابن سوار املدائين، ثقة حافظ، تقدم :شبابة

هو الفزاري املدائين ، صاحب شهر بن حوشب صدوق ، من السادسة، أخرج له  : عبد احلميد بن رام
 .)١(البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له الترمذي وابن ماجه 

ء بنت يزيد، صدوق كثري اإلرسال واألوهام، من  هو األشعري الشامي، موىل أمسا:شهر بن حوشب
 .  )٢(الثالثة مات سنة اثنيت عشرة ومائة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له الباقون 

 :      التخريج 
وعبد بن محيد . )٣(أخرجه أمحد واحلارث يف مسنديهما ، عن أيب النضر عن عبد احلميد ، حنوه ، مطوال 

 .)٤(عن أمحد بن يونس عن عبد الرمحن ، مثل أمحد يف املنتخب 
 .)٥(شهر ، وهو ضعيف : رواه أمحد ، وفيه  : قال اهليثمي
 :  أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر وعروة بن اجلعد البارقي وغريهم رضي اهللا عنهم ويشهد له ما

 . )٦()) اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة (( 
 :على احلديث      احلكم 

 .إسناده حسن لغريه بالشواهد الكثرية اليت يف الصحيحني وغربها 

 
                                                           

 ٣٧٥٣:    التقريب  )١(
  ٢٨٣٠:    املصدر السابق  )٢(
  )٦٤٨: ( ، بغية الباحث  ، رقم ) ٤٥٥ / ٦(   املسند )٣(
  ) ١٥٨٣: (   املنتخب ، رقم )٤(
  ) ٤٧٥ / ٥(   جممع الزوائد  )٥(
 : اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، رقم: هاد والسري، باب  أخرجهما البخاري يف اجل)٦(
 .وغريها  ) ٨٧٣، ١٨٧١: (، ومسلم اإلمارة، رقم  )٢٨٥٠-٢٨٤٩(



 
٥٥٣                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

ثنا ابن عون ، عن سعيد البزار ، عن مكحول، : حدثنا وكيع ، قال-١٥٣٣٦-)٣٧٥(
اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ، وأهلها : ((  قال رسول اهللا : قا ل

 )) .معانون عليها 
 )) .وأهلها معانون عليها  : ((  قوله :  نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال سعيد البزار 

 .مل أجد له ترمجة  : سعيد البزار
 :     التخريج 

: أخرجه سعيد بن منصور يف سننه، عن محاد بن زيد، عن سعيد البزار، عن مكحول وزاد يف آخره
 .)١(فقلدوها، وال تقلدوا األوتار 

 ما أخرجه أمحد يف مسنده والطرباين يف األوسط عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ،شهد له وي
 .)٢(مثله 

ابن هليعة، وفيه ضعف وحديثه حسن، ورواه أمحد أمت منه : رواه الطرباين يف األوسط، وفيه: قال اهليثمي
 .)٣(ورجاله ثقات ، ومثله حديث ابن احلنظلية ، رواه الطرباين 

 : احلكم على احلديث      
 .مرسل، وفيه سعيد البزار ، مل أجد له ترمجة ، وله شواهد تقويه 

 
 
 
 

 
 

                                                           
  ) ١٩٩ / ٢(  سنن سعيد بن منصور  )١(
  )٨٩٨٢: ( ، املعجم األوسط ، رقم  ) ٣٥٢ / ٣(   املسند  )٢(
  )٤٧٢ / ٥(   جممع الزوائد  )٣(



 
٥٥٤                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

ثنا إسرائيل ، عن أيب إسحاق ، عن احلارث ، :  حدثنا وكيع ، قال -١٥٣٣٨-)٣٧٦(
من ارتبط فرسا يف سبيل اهللا ، كان روثه وبوله وعلفه وكذا وكذا يف : عن علي ، قال 
    . ميزانه يوم القيامة

 .إنه زائد من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال احلارث ، وهم ثقات 
 احلويت ، الكويف ، أبو زهري، صاحب علي، – بسكون امليم -هو بن عبد اهللا األعور ، اهلمداين : احلارث

 حديثه ضعف، من الثانية، أخرج له أصحاب السنن األربعة، كذّبه الشعيب يف رأيه، ورمي بالرفض، ويف
 .)١(وليس له عند النسائي سوى حديثني 

 :     التخريج 
 أخرجه الطرباين يف األوسط بسنده عن زيد بن أيب أنيسة عن أيب إسحاق، عن احلارث، عن علي، أن النيب 

٢(وم القيامة من ارتبط فرسا يف سبيل اهللا فعلفه وأثره يف ميزانه ي:  قال(. 
 .)٣( رواه الطرباين يف األوسط ، وفيه احلارث ، وهو ضعيف :قال اهليثمي 
اخليل ثالثة (( : قال    أخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب ويشهد له ما

 ، فأطال ، لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهللا
 . )٤( احلديث ))يف مرج أو روضة ، فما أصابت يف ِطيِلها ذلك من املرج أو الروضة كانت له حسنات 

 :     احلكم على احلديث 
موقوف عند املصنف ، وجاء موصوال عند الطرباين ، وإسناده ضعيف ، لضعف احلارث األعور ، لكن 

 . منت احلديث يف الصحيحني وغريمها 

 
 
 

                                                           
  ١٠٣٦:   التقريب   )١(
  )١١٧٢: (   املعجم األوسط  ، رقم )٢(
  )٤٧٤ /٥(   جممع الزوائد  )٣(
  ) ٩٨٧: ( ، ومسلم يف الزكاة ، رقم  ) ٢٨٦٠: ( اخليل لثالثة ، رقم :   أخرجه البخاري يف اجلهاد ، باب )٤(



 
٥٥٥                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

ثنا عبد احلميد، عن شهر بن حوشب، عن أمساء : حدثنا وكيع، قال-١٥٣٣٩ -)٣٧٧(
من ارتبط فرسا يف سبيل اهللا، فأنفق عليه  : (( قال رسول اهللا : بنت يزيد، قالت

احتسابا، كان شبعه، وجوعه، وظمؤه، وريه، وبوله، يف ميزانه يوم القيامة، ومن ارتبط 
 )) .ميزانه يوم القيامة فرسا رياًء ومسعة، كان ذلك خسرانا يف 

، وهنا تابع وكيع شبابة برواية احلديث )٣٧٤: (هذا احلديث جزء من حديث أمساء السابق خترجيه برقم
 .عن عبد احلميد 

 
 حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن الركني، عن أيب عمرو -١٥٣٤٠ -)٣٧٨(

ثة، فرس يرتبطه الرجل يف اخليل ثال: ((  قال الشيباين، عن رجل من األنصار، عن النيب 
سبيل اهللا، فثمنه أجر، وركوبه وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن 
 عليه، فثمنه وزر ، وعلفه وزر ، وركوبه وزر ، وفرس للبطنة ، فعسى أن يكون سداداً من

 ))     .الفقر إن شاء اهللا 
 .ري رضي اهللا عنه إنه زائد من حديث الرجل األنصا : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات 

 :      التخريج 
واحلارث يف مسنده عن الركني بن . )١(أخرجه أمحد يف مسنده عن معاوية عن عمرو عن زائدة ، مثله 

 .)٣(ورجاله رجال الصحيح :  ،وعزاه إىل أمحد ، قال وذكره اهليثمي. )٢(الربيع ، مثله 
 :      احلكم على احلديث 

 .إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح ، وجهالة الرجل األنصاري ال يضر ، ألنه صحايب، واهللا أعلم
 :      الغريب 

 .)٤(يراهن  : يغالق  
                                                           

  ) ٣٨١ / ٥ ، ٦٩ /٤(   املسند  )١(
  ) ٦٧٤: (   بغية الباحث ، رقم )٢(
  ) ٤٧٤ /٥(  جممع الزوائد  )٣(
 )غلق  : (   النهاية ، مادة )٤(



 
٥٥٦                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 ما ذكر يف الغلول
ثنا احلكم بن عطية ، عن أيب املخيس اليشكري :  حدثنا وكيع، قال-١٥٣٧٦-)٣٧٩(

 :استشهد فالن موالك، قال ! يا رسول اهللا: قيل: الك يقولمسعت أنس بن م: قال
 )) .إين رأيت عليه عباءة قد غلها !  كال  (( 

 .إنه زائد من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .ثقة ، تقدم  : وكيع
له أوهام، من السابعة، أخرج له  البصري، صدوق - التحتانية واملعجمة –هو العيشي: احلكم بن عطية 

 .)١(أبو داود يف املراسيل ، والترمذي 
 .)٢(جمهول : ال يدرى من هو ، وقال احلسيين : قال الذهيب  : أبو املخيس اليشكري

 :      التخريج 
. )٣()) يوم كذا وكذا: (( أخرجه أمحد يف مسنده عن عبد الصمد ووكيع ، عن احلكم ، مثله ، وزاد 

 .)٤(ى يف مسنده ، عن املصنف ، مثله ، وزاد مثل أمحد وأبو يعل
 .)٥(أبو املخيس ، جمهول : رواه أمحد وأبو يعلى ، وفيه  : قال اهليثمي
:  يقال له أن عبدا لرسول اهللا:  أخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ويشهد له ما

بل، والذي نفسي (( :  هادة ، فقال رسول اهللا هنيئا له الش: ِمدعم جاء له سهم عائر، فقال الناس
 .)٦()) إن الشملة اليت أصاا يوم خيرب من املغامن مل تصبها املقاسم لتشتعل عليه ناراً ! بيده

 .)٧(ومسلم من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، مبعناه 
 :      احلكم على احلديث 

 . احلديث جاء يف الصحيحني إسناده ضعيف ، جلهالة أيب املخيس ، لكن منت

                                                           
  ١٤٥٥:    التقريب  )١(
  )٥٣٩ / ٢(، تعجيل املنفعة  ) ٥٧١ /٤(   ميزان االعتدال )٢(
  ) ١٨٠ ، ١٥١ / ٣(   املسند  )٣(
  )٤٣٢٨: (  مسند أيب يعلى  ، رقم )٤(
  ) ٦٠٨ / ٥(   جممع الزوائد  )٥(
  )١١٥: (، ومسلم يف اإلميان ،رقم ) ٤٢٣٤: (خاري يف املغازي، باب غزوة خيرب، رقم  أخرجه الب)٦(
  ) ١١٤: (  كتاب اإلميان ، رقم )٧(



 
٥٥٧                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 الرجل يكتب إىل أهل الكتاب كيف يكتب
مسعته : حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، عن أيب بردة، قال -١٥٣٩٢ -)٣٨٠(

، فلم يفرغ النيب ))أسِلم أنت : ((  إىل رجل من أهل الكتابكتب رسول اهللا : يقول
النيب   من كتابه حىت أتاه كتاب من ذلك الرجل، يقرأ على  النيب السالم فيه ، فرد 
    يف أسفل الكتاب. 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال عمرو بن عثمان 
هو ابن عبد اهللا بن موهب التيمي والء ، أبو سعيد الكويف ، ثقة ، من السادسة ،  : عمرو بن عثمان
 .)١( ، أخرج له الشيخان والنسائي وّمساه شعبة حممداً

 :      التخريج 
كتب رجل من : أخرج عبد الرزاق عن الثوري، عن عثمان عبد اهللا بن موهب، عن أيب بردة، قال

 . )٢( أن يردَّ عليه السالم   ، وكتب يف أسفل الكتاب يسلم عليه، فأمر النيب املشركني إىل النيب 
 :     احلكم على احلديث 

 .سل ، رجاله ثقات  مر
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
  ٥٠٧٥:    التقريب  )١(
  )١٣ /٦(   املصنف )٢(



 
٥٥٨                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 باب السباق والرهان
أخربنا سعيد بن زيد، عن الزبري بن : حدثنا يزيد بن هارون، قال_١٥٤٠٥ -)٣٨١(

فخرجنا : أرسلت اخليل، واحلكم بن أيوب على البصرة، قال: خريت، عن أيب لبيد، قال
يا : يف قصره بالزاوية، فقلنا لهلو ِملنا إىل أنس بن مالك، فملنا إليه، وهو : ننظر إليها، فقلنا

 يعين رسول–نعم، واهللا، لراهن: ؟ قالأكانوا يتراهنون على عهد رسول اهللا ! أبا محزة
 .، فهش هلا سبحة، فجاءت سابقة:  على فرس يقال له-اهللا 

 .إنه زائد على الكتب الستة من حديث أنس رضي اهللا عنه  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .هو الواسطي ، ثقة ، تقدم  : بن هارونيزيد 
هو ابن درهم األزدي اجلهضمي ، أبو احلسن البصري ، أخو محاد ، صدوق له أوهام ،  : سعيد بن زيد

 .)١(من السابعة، مات سنة سبع وستني ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً، وأخرج له الباقون إال النسائي 
 . من اخلامسة، أخرج له اجلماعة إال النسائي هو البصري، ثقة،: الزبري بن ِخريت

 .)٢(بكسر املعجمة وتشديد الراء املكسورة بعدها حتتانية ساكنة مث فوقانية  : وخريت
هو ِلمازة بن زّبار األزدي اجلهضمي ، البصري ، صدوق ناصيب ، من الثالثة ، اخرج له  : أبو لبيد

 .أصحاب السنن إال النسائي
 .)٣(بفتح الزاي وتشديد املوحدة وآخره راء  : وزبارم وختفيف امليم والزاي ، بكسر الال : وِلمازة

 :     التخريج 
 .)٤(أخرجه أمحد يف مسنده ، عن أيب كامل وعفان عن سعيد بن زيد ، حنوه 

   .)٥( فاش لذلك وأعجبه: والدارمي يف سننه عن عفان عن سعيد ، مثله ، إال أنه قال
 .)٦(بسنده عن سعيد ، حنوه والطرباين يف األوسط 

 
                                                           

 ٢٣١٢:    التقريب  )١(
  ١٩٩٣:    املصدر السابق  )٢(
  ٥٦٨١:    املصدر السابق  )٣(
  )٢٥٦، ١٦٠ /٣(   املسند  )٤(
  )٢١٢ /٢(   سنن الدارمي )٥(
  )٨٨٥٠: (  املعجم األوسط ، رقم )٦(



 
٥٥٩                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

…………………………………………………………………… 
 .)١(رجال أمحد ثقات : ذكره اهليثمي يف امع ، وعزاه إىل أمحد والطرباين يف األوسط ، وقال 

 .)٢(وأخرجه الدارقطين يف سننه ، بسنده عن يزيد بن هارون ، حنوه 
ومبعناه رواه يزيد بن هارون : مث قال .  مثله والبيهقي يف الكربى بسنده عن حجاج بن منهال عن سعيد ،

 .)٣(وعفان بن مسلم عن سعيد بن زيد 
 .)٤(وذكره الضياء املقدسي يف املختارة 

 أجرى ما   أخرجه الشيخان وغريمها من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللاويشهد له ما
  كان يضمر اخليل ، يسابق أن نيب اهللا : ود ضمر من اخليل من احلفياء إىل ثنية الوداع، ولفظ أيب دا

 . )٥(ا 
 سّبق بني اخليل  وما أخرجه أمحد يف مسنده من حديث ابن عمر أيضا رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا

 .)٦(وراهن 
 .)٧(وراهن، رواه أمحد بإسنادين، ورجال أحدمها ثقات : هو يف الصحيح خال قوله: قلت: قال اهليثمي

 : احلكم على احلديث      
إسناده حسن، فيه سعيد بن زيد، صدوق له أوهام، وهو من رجال مسلم وبتقوى بالشواهد فيصري 

 . صحيحا لغريه 

 
 
 

                                                           
  )٥/٤٧٩( جممع الزوائد  )١(
  )٣٠١ /٤(   سنن الدارقطين  )٢(
  )١٠/٢١(  السنن الكربى  )٣(
  ) ١/٢١٤(  املختارة )٤(
 اجلهاد، باب السبق بني اخليل ، ويف ) ٤٢٠: (  أخرجه البخاري يف الصالة ، باب ما يقال مسجد بين فالن، رقم)٥(

: ( ، وأبو داود يف اجلهاد ، باب يف السبق ، رقم  ) ١٨٧٠: ( ، ومسلم يف اإلمارة ، رقم )  ٢٨٦٨: (وغريها، رقم 
٢٥٧٦(  

  )٦٧ / ٢(   املسند  )٦(
  )٤٨٠ / ٥(   جممع الزوائد  )٧(



 
٥٦٠                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

  أجرى اخليلحدثنا حفص ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رسول اهللا -١٥٤٠٧ -)٣٨٢(
 .  اإلبل ومل يذكر السبق وجعل بينها سبقاً أواقي من ورق ، وأجرى

 .كله زائد على الكتب الستة : ع الزيادة نو
 :      رجال السند 

هو حممد : هو ابن حممد بن علي بن احلسني الصادق، وأبوه : تقدمت ترامجهم، وهم ثقات، وجعفر 
 .الباقر ، من الرابعة 

 :      التخريج 
 .مل أجد له خترجياً 

 :      احلكم على احلديث 
 . مرسل ، ورجاله ثقات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٥٦١                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 يف النصال
قال : ثنا سفيان، عن ليث، عن جماهد، قال:  حدثنا وكيع، قال-١٥٤١٤ –) ٣٨٣(

 )) .  إال الرهان والنضال ال حتضر املالئكة شيئا من هلوكم : ((  رسول اهللا
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات 

 :التخريج      
أخرجه سعيد بن منصور يف سننه عن محاد ن زيد، عن ليث، وعن أيب معاوية عن األعمش عن جماهد، 

 .)١(حنوه 
وأخرجه البزار يف مسنده والطرباين يف الكبري بسنديهما عن عمرو بن عبد الغفار ، عن األعمش ، عن 

 ذا اللفظ إال عن ابن عمر، وال أسنده إال ال نعلمه: قال البزار. جماهد عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، مثله
 . )٢(عمرو، وأورده غريه عن األعمش عن جماهد مرسال، وعمرو ليس باحلافظ، وقد حدث عنه أهل العلم 

 .)٣(عمرو بن عبد الغفار ، وهو متروك : رواه البزار والطرباين ، وفيه  : قال اهليثمي
ين يف األوسط من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه  أخرجه البزار يف مسنده، والطرباويشهد له ما

 . ))فإنه خري لعبكم (( : ، ويف رواية ))عليكم بالرمي، فإنه خري، أو من خري هلوكم: ((  قالعن النيب 
 . )٤(هو عند الثقات موقوف ، ومل يسنده إال حامت عن حيىي عن أيب عوانة  : قال البزار
لطرباين يف األوسط ، ورجال البزار رجال الصحيح خال حامت بن الليث ، رواه البزار وا : قال اهليثمي

 .)٥(وهو ثقة ، وكذلك رجال الطرباين 
 :      احلكم على احلديث 

 . مرسل، ورجاله رجال الصحيح، ويتقوى بالشاهد، أما املوصول ففيه عمرو بن عبد الغفار،وهو متروك

 

                                                           
  )٢٠٨ /٢(   سنن سعيد بن منصور  )١(
  )١٧٠٥: (، كشف األستار ، رقم  ) ١٣٤٧٤:  ، رقم ١٢/٣٩٩(  املعجم الكبري  )٢(
  )٤٨٩ /٥(   جممع الزوائد )٣(
  ) ١٧٠١: (، كشف األستار ، رقم  ) ٢٠٤٩: (   املعجم األوسط ، رقم )٤(
  )٤٨٨ / ٥(   جممع الزوائد  )٥(



 
٥٦٢                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 باب الشعار
 ثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عن رجل من مزينة          :حدثنا وكيع، قال  -١٥٤١٥ -)٣٨٤(

 يـا : (( يا حرام ، فقال     :  قوما يقولون يف شعارهم        مسع رسول اهللا  : أو جهينة ، قال     
 )) . حالل

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 . مغفل املزين، وهو صحايب تقدمت ترامجهم ، وهم ثقات ، ورجل من مزينة أو جهينة هو عبد اهللا بن
 :     التخريج 

: أحرجه أمحد يف مسند عن حيىي بن آدم ، عن الثوري ، عن أيب إسحاق ، عن رجل من جهينة ، قال 
 . )١( )) يا حالل: (( يا حرام ، فقال :  وهو يقول  مسعه النيبُّ

 أيب إسحاق، عن رجل من واحلاكم يف املستدرك ، بسنده عن حممد بن كثري، ثنا سفيان الثوري، عن
يا : (( فقال رسول اهللا ! يا حرام يا حرام: رجال ينادي يف شعاره مسع رسولُ اهللا : مزينة، قال
  . ))حالل  حالل يا

صحيح على شرط الشيخني على اإلرسال ، وإذا الرجل الذي مل يسّم حممد بن كثري عبد  : قال احلاكم
 . )٢(هيب اهللا بن مغفَّل املزين ، ووافقه الذ

وقد قيل عنه عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن مغفل : مث قال . والبيهقي يف الكربى،  عن احلاكم ، مثله 
 .)٣(املزين 

 .)٤(رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح : وقال : وذكره اهليثمي
 :      احلكم على احلديث 

  .رجاله رجال الصحيح ، لكن فيه أبو إسحاق ، وهو مدلس وقد عنعن
 
 
 

                                                           
  ) ٤٧١ / ٣(   املسند  )١(
  ) ١٠٨ / ٢(   املستدرك  )٢(
  )٣٦٢ / ٦((  السنن الكربى  )٣(
  ) ٩٩ / ٨(   جممع الزوائد  )٤(



 
٥٦٣                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن قتادة، عن احلسن، عن عبد اهللا -١٥٤٢١ -)٣٨٥(
 . وشعار املهاجرين عبد الرمحن كان شعار األنصار عبد اهللا،:  عمرو، قال بن

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .وق خيطئ ويدلس تقدمت ترامحهم مجيعا ، وفيهم احلجاج بن أرطاة ، صد
 :     التخريج 

 .مل أجد له خترجياً 
 :      احلكم على احلديث 

وهو خمالف حبديث مسرة بن جندب رضي . إسناده ضعيف، فيه احلجاج، وقتادة ،واحلسن، وقد عنعنوا 
 .  )١( عبد الرمحن ، وشعار األنصار عبد اهللاكان شعار املهاجرين : اهللا عنه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، وفيه احلجاج بن أرطاة  ، وقد عنعن  ) ٢٥٩٥:(   أخرجه أبو داود يف اجلهاد، باب الرجل ينادى بالشعار ، رقم)١(

 .وكذا احلسن 



 
٥٦٤                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن األجلح، عن أيب إسحاق، عن -١٥٤٢٢–) ٣٨٦(
 )). فإن شعاركم حم ال تنصرون إنكم تلقون العدو غدأً، : ((  قال رسول اهللا: الرباء

 .إنه زائد من حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 . األجلح فصدوق تقدمت ترامجهم مجيعاً، وهم ثقات إال
 :     التخريج 

 .)١(أخرجه أمحد يف مسنده، والنسائي يف الكربى، والروياين يف مسنده، كلهم من طريق األجلح ، مثله 
 . واحلاكم يف املستدرك ، بسنده عن املصنف عن ابن منري وإبراهيم عن األجلح 

: قال  ر عن الرباء أن رسول اهللاويف رواية عن شريك عن أيب إسحاق، مسعت املهلب بن أيب صفرة يذك
 .)٢( ، احلديث ))إنكم تلقون عدوكم غداً (( 

وهنا صرح أبو إسحاق بالسماع عن املهلب ، عن الرباء ، فتارة يروي عن الرباء مباشرة ، وتارة أخرى 
 .يذكر عن الرباء ، بصيغة التمريض : واملهلب قال هنا . عن املهلب عن الرباء 
 .)٣(ى ، بسنده عن أيب إسحاق عن املهلب عن الرباء  والبيهقي يف الكرب

 .)٤(وأورده احلافظ يف التلخيص ، وعزاه إىل النسائي واحلاكم  
   أخرجه أبو داود والترمذي ، بسندمها عن أيب إسحاق عن املهلب عمن مسع النيب ويشهد له ما

 . )٥( ))إن بيتم فليكن شعاركم حم ال تنصرون (( :  يقول 
 :كم على احلديث      احل

يف إسناده ضعف ، إذ أن أبا إسحاق مدلس ، وقد عنعن ، وصرح عند احلاكم أنه مسع من املهلب ، وقال 
 . يذكر عن الرباء : املهلب 

 
 

                                                           
  )٢٠٩ / ١( ، مسند الروياين   ) ١٥٨ /٦(، السنن الكربى   ) ٢٨٩ / ٤(  املسند  )١(
  ) ١٠٧ / ٢(   املستدرك  )٢(
  )٣٦٢/ ٦(  السنن الكربى  )٣(
  ) ٩٨ / ٤(   تلخيص احلبري  )٤(
 ،  ) ٢٥٩٧: (  أخرجه أبو داود يف اجلهاد ، باب يف الرجل ينادي بالشعار ، رقم )٥(

  ) ١٦٨٢: (والترمذي يف اجلهاد ، باب ما جاء يف الشعار ، رقم 



 
٥٦٥                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 ثنا شريك ، عن أيب إسحاق ، أن النيب :  حدثنا كيع ، قال -١٥٤٢٣ –) ٣٨٧(
 )) .عشرة شعاركم يا : (( بعث طلحة بسرية هي عشرة ، فقال 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات إال شريكا ، فصدوق خيطئ 
 :      التخريج 

 .مل أجد له خترجياً 
 :      احلكم على احلديث 

 .مرسل،  وفيه شريك بن عبد اهللا النخعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٥٦٦                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 السباق على اإلبل
  أجرى اإلبل حدثنا حفص ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رسول اهللا -١٥٤٣٣-)٣٨٨(

 . ومل يذكر السبق 
 )٣٨٢: ( سبق هذا احلديث يف باب الرهان والسبق ، رقم 

 
مسعت علي بن احلسني، : حدثنا أبو أسامة، عن سعد بن سعيد قال-١٥٤٣٤-)٣٨٩(

إن ((   السباق، فقال النيب:يف غزوة تبوك، فقالت األنصار  بينا رسول اهللا: يقول
 )) .شئتم 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .هو محاد بن أسامة ، ثقة ، تقدم : أبو أسامة
هو ابن قيس بن عمرو األنصاري ، أخو حيىي ، صدوق سيء احلفظ ، من الرابعة ، مات  : سعد بن سعيد

 .)١(رج له البخاري تعليقا ، وأخرج له الباقون سنة إحدى وأربعني ومائة ، اخ
هو ابن علي بن أيب طالب ، زين العابدين، ثقة ثبت فقيه فاضل مشهور، من الثالثة ،  : علي بن احلسني

 .)٢(غري ذلك ، أخرج له اجلماعة : مات سنة ثالث وتسعني ، وقيل 
 :      التخريج 

 .مل أجد له خترجياً 
 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، وإسناده حسن 

 
 
 
 

                                                           
  ٢٢٣٧:    التقريب   )١(
 ٤٧١٥:    املصدر السابق  )٢(



 
٥٦٧                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 العبد خيرج قبل سيده من دار احلرب
 حدثنا يزيد بن هارون ، عن احلجاج ، عن احلكم ، عن مقسم، -١٥٤٤٤ –) ٣٩٠(

 كان يعتق من أتاه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا ، وقد  عن ابن عباس ، أن النيب
 .أعتق يوم الطائف رجلني    

 .زائد على الكتب الستة كله  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات إال احلجاج فصدوق خيطي ويدلس 
 :     التخريج 

والدارمي يف سننه والطحاوي يف معاين اآلثار بسنديهما عن . )١(أخرجه أمحد وسعيد بن منصور عن يزيد 
 .)٢(أن أحدمها أبو بكرة : احلجاج ، حنوه ، وزادا 

 .)٣(وأبو يعلى يف مسنده والطرباين يف الكبري، والبيهقي يف الكربى، كلهم من طريق احلجاج، حنوه 
 ثالثاً ، فلم  سألنا رسول اهللا: ويشهد له ما أخرجه أمحد يف مسنده ، بسنده عن رجل من ثقيف، قال

 .)٤()) ق اهللا ورسوله هو طلي: (( وسألناه أن يرّد إلينا أبا بكرة ، فأىب ، وقال … يرخص لنا 
 .)٥(احلجاج بن أرطاة ، وهو ثقة ولكنه مدلس : رواه أمحد والطرباين باختصار ، وفيه : قال اهليثمي

 .)٦(هذا منقطع: وكذا ما أخرجه البيهقي يف الكربى عن عبد اهللا بن املكرم الثقفي، مبعناه، قال  البيهقي
 :      احلكم على احلديث 

 .  ، مدلس، وقد عنعنه، لكنه يرتقي بالشواهد فيصري حسنا لغريه فيه احلجاج بن أرطاة
 .وصححه العالمة أمحد شاكر عند شرحه للحديث يف املسند 

 
 

                                                           
  ) ٣٣٧ / ٢( ، سنن سعيد   ) ٢٣٦ / ١(   املسند  )١(
  ) ٣٧٨ / ٣( ، معاين اآلثار   ) ٢٣٨ / ٢(   سنن الدارمي  )٢(
 ، )١٢٠٩٢، ١٢٠٧٩: (، املعجم الكبري، رقم)٢٥٦٤: (  مسند أيب يعلى، رقم)٣(

  ) ٢٣٠ -٢٢٩ / ٩( السنن الكربى  
  ) ١٦٨ / ٤(   املسند  )٤(
  ) ٤٤٧ / ٤ (  جممع الزوائد  )٥(
  ) ٢٢٩ / ٩(   السنن الكربى  )٦(



 
٥٦٨                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

                               يف الرايات السود 
 حدثنا عبد اهللا بن إدريس، عن حممد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن -١٥٤٥٠ -)٣٩١(

 . من مرط لعائشة مرحل  سوداءكانت راية رسول اهللا : بكر، عن عمرة، قالتأيب 
  )) .من مرط لعائشة مرحل: (( إنه زائد من حديث عمرة ، وقوهلا  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترمجة عبد اهللا بن إدريس ، وحممد بن إسحاق 

 القاضي ، ثقة ، من اخلامسة ، هو ابن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري املدين : عبد اهللا بن أيب بكر
 .)١(مات مخس وثالثني ومائة وهو ابن سبعني سنة ، أخرج له اجلماعة 

 هي بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة، األنصارية املدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة  :عمرة 
 .)٢(بعدها ، أخرج هلا اجلماعة : ماتت قبل املائة ، ويقال

 :     التخريج 
 .مل أجد له خترجيا ذا الوجه 

كانت راية :  أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ويشهد له ما
 . سوداء ، ولواؤه أبيض رسول اهللا 

    )٣(هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس  : قال أبو عيسى
 : احلكم على احلديث   

 .لكن يتقوى بالشاهد .  حممد بن إسحاق ، مدلس وقد عنعنه مرسل ، وفيه
 :      الغريب  

 .)٤(هو الكساء الذي نقش فيه تصاوير الرحال :  مرحل ِمرط
  

   

 
                                                           

  ٣٢٣٩:     التقريب  )١(
  ٨٦٤٣:    املصدر السابق   )٢(
 ،  ) ١٦٨١: (   أخرجه الترمذي يف فضائل اجلهاد ، باب ما جاء يف الرايات ، رقم )٣(

  ) ٢٨١٨: ( وابن ماجه يف اجلهاد ، باب الرايات واأللوية ، رقم 
 ) مرط ، رحل : ( ة   النهاية ، ماد)٤(



 
٥٦٩                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

: ثنا سفيان، عن أيب الفضل، عن احلسن، قال :  حدثنا وكيع، قال-١٥٤٥١–)٣٩٢(
 .سوداء ، تسمى العقاب  كانت راية النيب 

 .تسمى العقاب : قوله  : ةنوع الزياد
 :      رجال السند 

 .تقدما ، ومها ثقتان : وكيع وسفيان 
هو حبر بن كنيز الباهلي البصري ، املعروف بالسقاء ، وهو جد عمرو بن علي الفالس ،  : أبو الفضل

 – وكناه ومل يسمه –روى عن احلسن البصري ، وعمرو بن دينار ، وغريمها ، وعنه سفيان الثوري 
وتركه . ضّعفه أبو حامت وابن معني وأبو أمحد احلاكم .سفيان بن عيينة ومسلم بن إبراهيم ، وغريهم و

 .    مات سنة ستني ومائة ، وكان ضعيفاً  :  قال ابن سعدروى له ابن ماجه حديثا واحدا ،. الدارقطين 
 .)١(بالنون والزاي  : وكنيز_  بفتح أوله وسكون ثانيه –ضعيف ، من السابعة ، وحبر  : قال احلافظ

 :      التخريج 
أخربنا عتاب بن زياد، أخربنا عبد اهللا بن املبارك ، أخربنا سفيان، : أخرجه ابن سعد يف الطبقات ، قال

وأخرج . سوداء ، تسمى العقاب ، وعمامته سوداء  كانت راية رسول اهللا : عمن مسع احلسن ، يقول 
 سوداء كانت عمامة رسول اهللا : أيب الفضل، عن احلسن، قالعن وكيع بن اجلراح، عن سفيان ، عن 

 .)٣(وكذا ابن عدي يف الكامل .  )٢(
وأخرج ابن عدي بسنده عن عبد الرمحن بن قيس الزعفراين أيب معاوية ، ثنا حممد بن عمرو، عن أيب 

 .  سوداء تسمى العقاب كانت راية النيب : سلمة، عن أيب هريرة ، قال
 .)٤(وأليب معاوية هذا غري ما ذكرت من احلديث، وعامة ما يرويه ال يتابعه الثقات عليه : قال ابن عدي

 
 
 
 
 

                                                           
 ٦٣٧:  ، التقريب   ) ١٤ -١٣ / ٤( ، ذيب الكمال  ) ٢٨٤ / ٧(   الطبقات الكربى  )١(
 ) ٤٥٥ / ١(  الطبقات الكربى  )٢(
  ) ٤٨٢ / ٢(  الكامل  )٣(
 .  املصدر السابق )٤(



 
٥٧٠                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

…………………………………………………………………… 
وأخرج يف ترمجة خالد بن عمرو القرشي بسنده عن الليث عن يزيد بن أيب حبيب ، عن أيب اخلري مرثد 

عة قطيفة سوداء كانت لعائشة ، وكان لواؤه قط كانت راية النيب : ابن يزيد ، عن أيب هريرة ، قال 
أبيض ، وكان حيمله سعد بن عبادة ، وكان يركزها يف األنصار يف بين عبد األشهل ، وهي الراية اليت 

 .دخل ا خالد بن الوليد ثنية دمشق ، وكان اسم الراية العقاب ، فسميت ثنية العقاب 
عن الليث عن يزيد بن أيب حبيب ، كلها باطلة ، وهذه األحاديث اليت رواها خالد  : قال ابن عدي

 .)١(وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث 
 وهي ثنية مشرفة على غوطة دمشق ، يطؤها القاصد من -بالضم-: ثنية العقاب  : وقال ياقوت احلموي

لوليد من سار خالد بن ا: قال أمحد بن حيىي بن جابر وغريه من أهل السري : قال . دمشق إىل محص 
العراق حىت أتى مرج راهط ، فأغار على غسان يف يوم فصحهم ، مث سار إىل الثنية اليت تعرف بثنية 

،  العقاب املطلة على غوطة دمشق ، فوقف عليها ساعة ناشراً رايته ، وهي راية كانت لرسول اهللا 
 .)٢(كانت تسمى العقاب علما هلا 

      احلكم على احلديث 
 . فيه أبو الفضل وهو ضعيف ، وطرقه تدور على الضعفاء إسناده ضعيف ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )١٦٠١ / ٤(   املصدر السابق  )١(
  ) ٨٥ / ٢(   معجم البلدان  )٢(



 
٥٧١                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

                             يف عقد اللواء واختاذه
 حدثنا عبد الرمحن بن مهدي ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن املهاجر -١٥٤٥٥-)٣٩٣( 

 .عقد لعمرو بن العاص   عن إبراهيم ، أن النيب
ثنا شريك ، عن إبراهيم بن املهاجر ، عن : ل حدثنا وكيع ، قا-١٥٥٧ -)٣٩٤(

 .ذات السالسل  عقد لعمرو بن العاص لواء يف غزوة  إبراهيم ، أن النيب
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وإبراهيم الثاين هو النخعي رمحه اهللا تعاىل 

 :      التخريج 
 .جد له خترجيا ذا الوجه مل أ

بعث عمراً إىل ذات السالسل، وعقد له لواء    ذكره ابن سعد يف الطبقات، أن النيبويشهد له ما
 .)١(أبيض، وجعل معه راية سوداء 

 قدمت املدينة، فرأيت النيب : وأخرج ابن ماجه من حديث احلارث بن حسان رضي اهللا عنه ، قال 
عمرو بن العاص قدم من : من هذا؟ فقال:  متقلد سيفاً، وإذا راية سوداء، فقلتقائماً على املنرب، وبالل

  .)٢(غزاة 
 :      احلكم على احلديث 

 .مرسل ، وإسناده صحيح يتقوى بالشواهد 
 
 

 
 
 
 

                                                           
  ) ١٣١ / ٢( لكربى    الطبقات ا)١(
  )٢٨١٦: (   كتاب اجلهاد ، باب الرايات واأللوية ، رقم )٢(



 
٥٧٢                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 حدثنا عبد اهللا بن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب -١٥٤٥٨ –) ٣٩٥(
 . أبيض    ل اهللاكان لواء رسو: بكر، عن عمرة، قالت

 إنه زائد ذا السياق ،  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً 
 :      التخريج 

 .مل أجد له خترجياً 
كانت راية :  أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال ويشهد له ما

 .رسول اهللا سوداء ، ولواؤه أبيض 
 .)١(هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس  : بو عيسىقال أ

:  قاللترمذي من حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما أنه ملا سئل عن راية رسول اهللا ه اوما أخرج
 .)٢(كانت سوداء مربعو من منرة 

 :      احلكم على احلديث 
 . بالشواهد ابن إسحاق ، صدوق مدلس ، لكن يتقوى: مرسل ، فيه 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
، وابن ماجه يف اجلهاد، باب الرايات واأللوية، )١٦٨١: (  أخرجه الترمذي يف اجلهاد، باب ما جاء يف الرايات، رقم)١(

   )٢٨١٨: ( رقم
 ) ١٦٨٠: (  كتاب اجلهاد ، باب ما جاء يف الرايات ، رقم )٢(



 
٥٧٣                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

                                يف محل الرؤوس
لقي : ثنا أبو نضرة ، قال :  حدثنا أبو أسامة ، عن ابن عقبة ، قال -١٥٤٥٩-)٣٩٦(

من جاء منكم برأس فله على اهللا ما : ((  العدو ذات يوم ، فقال ألصحابه رسول اهللا 
 )) .متىن 

 .ى الكتب الستة كله زائد عل : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترمجة أيب أسامة محاد بن أسامة ، وأيب نضرة املنذر بن مالك بن قطعة ، ومها ثقتان 
هو بشري بن عقبة ، أبو عقيل الدورقي ، الناجي السامي ، البصري ، ثقة ، من السابعة ،  : ابن عقبة

 .)١(الترمذي يف الشمائل أخرج له الشيخان ، وأبو داود يف املراسيل ، و
 :      التخريج 

فجاء رجالن : وزاد فيه. أخرجه أبو داود يف املراسيل عن عبد اهللا بن اجلراح ، عن أيب أسامة ، مثله 
أمتىن سيفا صارما : ، قال ))متن على اهللا ما شئت(( : برأس، فاختصما فيه ، فقضى فيه ألحدمها، فقال

 .)٢(ال يصح منها شيء   يف هذا أحاديث عن النيب  : قال أبو داود.  حىت أقتل 
 .)٣(وأخرجه البيهقي يف الكربى من طريق أيب داود 

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله ثقات 

 

 
 
 
 
 

                                                           
  ٧١٧:    التقريب  )١(
  ) ٢٩٦: (  املراسيل  ، رقم )٢(
 ) ١٣٣ / ٩(   السنن الكربى  )٣(



 
٥٧٤                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 أي يوم يستحب أن يسافر فيه وأي ساعة
 حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الرمحن بن إسحاق، عن النعمان -١٥٤٦٨ –) ٣٩٧(

 )) . بارك ألميت يف بكورها اللهم: ((  ، قالعد ، عن علي ، عن النيب ابن س
 .إنه زائد من حديث علي رضي اهللا عنه  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .قدمت ترمجة علي بن مسهر ، وهو ثقة ، وعبد الرمحن إسحاق ، وهو ضعيف 

أنصاري . آخره راء :  ويقال –وحدة مث مثناة  بفتح املهملة وسكون امل–هو ابن حبتة  : النعمان بن سعد
 .)١(كويف ، مقبول ، من الثالثة ، أخرج له الترمذي 

 :      التخريج 
أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زيادات املسند والبزار يف مسنده وأبو يعلى يف مسنده بأسانيد عن عبد الرمحن 

 . )٢(بن إسحاق ، به 
 .)٣(عبد الرمحن بن إسحاق، وهو ضعيف : أمحد يف زياداته ، والبزار، وفيهرواه عبد اهللا بن : قال اهليثمي 
 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي اهللا عنه ويشهد له ما

 .وكان إذا بعث سرية أو جيشا  بعثها أول النهار  )) بارك ألميت يف بكورها! اللهم )) عن النيب 
 .)٤(ويف الباب عن علي وبريدة وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر  : مذيقال التر

 .)٥(وأخرجه ابن ماجه عن أيب هريرة وابن عمر رضي اهللا عنهم  
 :      احلكم على احلديث 

 . إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن إسحاق، لكن يتقوى بالشواهد الكثرية، فيصري ا حسنا لغريه 
 .)٦(قد روى هذا احلديث أربعة عشر صحابيا  : يثميقال اهل

                                                           
  ٧١٥٦:     التقريب  )١(
  )١٢٤٨: ( ، كشف األستار ، رقم  ) ٣٣٦/ ١( ، مسند أيب يعلى  ) ٣٥٤ ، ١٥٣/ ١(    مسند أمحد  )٢(
  ) ١٠٢ / ٤(   جممع الزوائد  )٣(
، والترمذي يف البيوع، باب ما جاء يف التبكري )٢٦٠٦( اجلهاد، باب يف االبتكار يف السفر، رقم   أخرجه أبو داود يف)٤(

 )٢٢٣٦: (، وابن ماجه يف التجارات، باب ما يرجى من الربكة يف البكور، رقم )١٢١٢:(بالتجارة، رقم
 )٢٢٣٨-٢٢٣٧: (   كتاب التجارات ، باب ما يرجى من الربكة يف البكور ، رقم )٥(
 ) ١٠٤ –١٠٢/ ٤(  جممع الزوائد  )٦(



 
٥٧٥                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

                       ما يقول الرجل إذا خرج مسافراً
:  حدثنا أبو األحوص، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس ،قال            -١٥٤٦٩ -)٣٩٨(

أنت الصاحب يف الـسفر،     ! اللهم: ((   إذا أراد أن خيرج يف سفر قال          كان رسول اهللا  
 !إين أعوذ بك من الضينة يف السفر، والكآبة يف املنقلب، اللهم          !  األهل، اللهم  واخلليفة يف 

 )) .السفر اقبض لنا األرض ، وهون علينا 
 . من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما  إنه زائد:نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترمجة مساك بن حرب ،وعكرمة موىل ابن عباس 

 سالم بن سليم احلنفي والء ، الكويف ثقة متقن صاحب حديث ، من السابعة ، مات هو : أبو األحوص
 .)١(سنة تسع وسبعني ومائة ، أخرج له اجلماعة 

 :      التخريج 
أخرجه أمحد، والبزار ، وأبو يعلى ، والطربي يف ذيب اآلثار ، وابن حبان يف صحيحه ، والطرباين يف 

 .  )٢(حوص الكبري ، كلهم من طريق أيب األ
: وأخرجه الطرباين يف األوسط، عن يعقوب احلضرمي عن زائدة عن مساك، مثله، وزاد الطرباين وابن حبان

توبا توبا أوبا ، ال (( : على أهله ، قال دخل ، فإذا )) آيبون تائبون لربنا حامدون : (( فإذا رجع قال 
 .وستأيت مستقلة عند املصنف . )٣()) يغادر حوبا 
ورجاهلم رجال الصحيح إال … رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط وأبو يعلى والبزار :  قال اهليثمي

 .)٤(بعض أسانيد الطرباين 
 
 
 
 

                                                           
  ٢٧٠٣:    التقريب  )١(
، املعجم الكبري  )١٥٥: (، ذيب اآلثار، رقم )٢٣٥٣: (، مسند أيب يعلى رقم )٢٩٩، ١/٢٥٦(  مسند أمحد  )٢(
 ) ٢٧١٦: ، رقم٤٣١ / ٦(، اإلحسان  ) ٣١٢٧: (، كشف األستار، رقم  )٢٨٠/ ١١(
  )١٥٢٨: (   املعجم األوسط ، رقم )٣(
  ) ١٨٢ / ١٠(   جممع الزوائد  )٤(



 
٥٧٦                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

…………………………………………………………………… 
 . )١( أيب هريرة رضي اهللا عنه مثله ، أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي ويشهد له حديث

 :      احلكم على احلديث 
 .يف الضطراب رواية مساك عن عكرمة، لكن يتقوى حبديث أيب هريرة، فيصري حسنا لغريه إسناده ضع

 :     الغريب 
 ما حتت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته ، ّمسوا ضبنة ألم يف ضنب -بالكسر والضم- : الضبنة 

 . من يعوهلم 
من كثرة : وقيل . مظنة احلاجة يف السفر تعوذ باهللا من كثرة العيال يف . ما بني الكشح واإلبط  : والضنب

 .)٢(من ال غناء فيه وال كفاية من الرفاق ، إمنا هو كلٌّ وعيالٌ على من يرافقه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، والترمذي يف الدعوات، باب ما يقول )٢٥٩٨: (  أخرجه أبو داود يف اجلهاد، باب ما يقول الرجل إذا سافر، رقم)١(

 ) ٥٥٠٣: (، والنسائي يف االستعاذة ، االستعاذة من كآبة املنقلب، رقم )٣٤٣٨: ( إذا خرج مسافراً، رقم
 )ضنب : ( ادة   النهاية ، م)٢(



 
٥٧٧                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

                           الراجع من سفره ما يقول 
 حدثنا األحوص، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النيب -١٥٤٧٤ -)٣٩٩(

: ، فإذا دخل على أهله قال))آيبون لربنا حامدون: ((اد الرجوع من سفره، قالكان إذا أر
 )) .توبا توبا لربنا أوبا ، ال يغادر علينا حوبا (( 

: إنه زائد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه، وهو جزء من احلديث السابق، رقم : نوع الزيادة
 .، وتقدم خترجيه )٣٩٨(

  لبخاري من حديث ابن عمر وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم أن النيب اجلزء ما أخرجه اويشهد هلذا
 . )١( ))آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون (( : كان إذا رجع من سفر يقول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )   ٣٠٨٦–٣٠٨٤: (  أخرج حديثهما يف اجلهاد ، باب ما يقول إذا رجع من الغزو، رقم )١(

  ) ٦٣٨٥: (وحديث ابن عمر يف الدعاء، باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، رقم 



 
٥٧٨                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 من كره للرجل أن يسافر وحده
  ى رسول اهللا :  حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء قال-١٥٤٨١-)٤٠٠(

 .وحده  أن يسافر الرجل 
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعا، وهم ثقات 

 :      التخريج 
 .مل أجد له خترجيا ذا الوجه 

ى  حدثنا أبو عبيدة احلداد، عن عاصم بن حممد، عن أبيه، عن ابن عمر، أن النيب : وأخرج امحد، قال
 . )١(بيت الرجل وحده ، أو أن يسافر وحده عن الوحدة، أن ي

 .)٢(رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح  : قال اهليثمي
الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثالثة (( : ويف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 .)٣( )) ركب
 :      احلكم على احلديث 

  .حسنا لغريهمرسل ، ورجاله ثقات ، ويتقوى بالشواهد فيصري 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٩١ / ٢(   املسند  )١(
  ) ١٩٥ / ٨(   جممع الزوائد  )٢(
وأبو داود يف اجلهاد باب  ) ٩٧٨ /٢( االستئذان، باب ما جاء يف الوحدة يف السفر   أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب)٣(

: ، والترمذي يف اجلهاد ، باب ما جاء يف كراهية أن يسافر الرجل وحده ، رقم )٢٦٠٧: (يف الرجل يسافر وحده، رقم
)١٦٧٤(  



 
٥٧٩                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

: ثنا شريك، عن عبد الكرمي، عن عكرمة، قال: حدثنا وكيع ، قال-١٥٤٨٥ -)٤٠١(
 . أن يسلك الرجل العقر وحده  ى رسول اهللا

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 . تقدمت ترامجهم مجيعا 
 :      التخريج 

 .مل أجد له خترجيا 
 : احلكم على احلديث      

 .مرسل ، فيه شريك بن عبد اهللا النخعي ، صدوق سيء احلفظ 
 :      الغريب 

 .)١(هي املهالك واملفاوز : العقر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )عقر : (   النهاية ، مادة )١(



 
٥٨٠                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 من رخص يف ذلك
بعث   حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، أن النيب -١٥٤٨٩ –) ٤٠٢( 

 .، يقال له جناح خوات ابن جبري إىل بين قريظة على فرس له 
 . كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .هو ابن دينار : وعمرو . تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات

 :      التخريج 
أخرجه احلاكم يف املستدرك عن عبد العزيز، عن حيىي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن 

 .باس بعث خوات بن جبري اخل عكرمة ، عن ابن ع
 .)١(عبد العزيز ضعيف  : قال الذهيب. صحيح على شرط البخاري ، ومل خيرجاه  : قال احلاكم

 :      احلكم على احلديث 
 .عبد العزيز أبان األموي ، ضعيف : مرسل، رجاله ثقات، وجاء موصوال عند احلاكم، وفيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )٤١٣ / ٣(   املستدرك  )١(



 
٥٨١                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 

قال رجل عند جماهد، قال : ة، عن ابن أيب جنيح، قال حدثنا ابن عيين-١٥٤٩٠ -)٤٠٣(
قد بعث رسول اهللا : ، فقال جماهد))الواحد شيطان، واالثنان شيطانان  : (( رسول اهللا 
 كونوا يف أسفاركم ثالثة،: دحية وحده، وبعث عبد اهللا وخباباً سرية، ولكن قال عمر 

 . شيطانان  فإن مات واحد وليه اثنان، الواحد شيطان، واالثنان
 .بعث دحية وحده ، وبعث عبد اهللا وخباباً سرية : قوله  : نوع  الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات 

 :      التخريج 
 . )١(أخرجه متام يف فوائده 

 شيطانان،الواحد شيطان، واالثنان  (( وأخرج احلاكم يف مستدركه بسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،
 .)٢(صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهيب  : قال احلاكم . ))والثالثة ركب 

الواحد شيطان، واالثنان شيطانان، والثالثة : ((وتقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
  )٤٠٠: ( عند حديث رقم )) ركب

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، ورجاله ثقات 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٩٥٣: (متام ، رقم   فوائد )١(
  ) ١٠٢ / ٢(  املستدرك )٢(



 
٥٨٢                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

  يطرق أهله لياليف املسافر
ثنا سفيان، عن محيد األعرج، عن : حدثنا معاوية بن هشام، قال -١٥٤٩٤– )٤٠٤(

كنت يف غزاة، : حممد بن إبراهيم التيمي، عن أيب سلمة، عن عبد اهللا بن رواحة، قال
 )١(فاستأذنت،فتعجلت،فانتهيت إىل الباب،فإذا املصباح يتأجج، وإذا أنا بشيء أبيض نائم

إليك إليك، فالنة كانت عندي مشطتين، فأتيت النيب : ي مث حركتها، فقالتفاخترطت سيف
 فأخربته ، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليال . 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 . تقدموا - وهو الثوري–معاوية بن هشام ، وحممد بن إبراهيم ، وسفيان 
 قيس املكي ، أبو صفوان القارئ ، ليس به بأس ، من السادسة ، مات سنة ثالثني هو ابن: محيد األعرج 
 .)٢(بعدها ، أخرج له اجلماعة : ومائة ، وقيل 

إمساعيل ، ثقة مكثر، : امسه عبد اهللا، وقيل: هو ابن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين، قيل: أبو سلمة 
ع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين، أخرج له أرب: من الثالثة، مات سنة أربع وتسعني، وقيل

 .)٣( اجلماعة
 :      التخريج 

ثنا عبد الرمحن ، ثنا سفيان : أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده عن حممد بن املثىن وحممد بن بشار ، قاال 
ه كان يف عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه أنعن ، محيد األعرج ، عن حممد بن إبراهيم ، عن أيب سلمة ، 

هذه فالنة : سفر ، فقدم فتعجل إىل أهله ليال ، فإذا شيء نائم مع امرأته ، فأخذ السيف ، فقالت امرأته 
  )) .  ال تطرقوا النساء((  :  فذكر له ذلك ، فقال رسول اهللا   مشطتين ، فأتى النيب 

 .)٤(ذا مرسل  : قال الذهيب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه  : قال احلاكم
 
 

                                                           
 .قائم، واملثبت من املستدرك، وهو الالئق هنا :   يف املطبوعة)١(
  ١٥٥٦:    التقريب  )٢(
 ٨١٤٢:    املصدر السابق  )٣(
  )٢٩٣/ ٤(   املستدرك  )٤(



 
٥٨٣                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

…………………………………………………………………… 
وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه عن ابن جريج ، عن حممد بن إبراهيم التيمي أن عبد اهللا بن رواحة كان 
يف سرية ، فأتى بيته متوشحا السيف، فإذا باملصباح، فارتاب، فتسور، فإذا امرأته على السرير مضطجعة 

ال ثائر شعر الرأس، فهّم أن يضربه ، مثّ أدركه الورع ، فغمز امرأته ،  رج- فيما يرى–إىل جنبها 
هذه أخيت ظلت عندي، فغسلت رأسها : من هذا؟ قالت! ويلِك: وراءك وراؤك، قال: فاستيقظت، فقالت
 ى عن طروق النساء ، فعصاه رجالن ، فطرقا أهليهما، فوجد كل واحد منهما   فلما بلغ ذلك النيب

 .)١( )) أمل أكم عن طروق النساء(( : قال جال ، فلما بلغ ذلك النيب مع امرأته ر
 :      احلكم على احلديث 

فيه انقطاع ، إذ أن أبا سلمة بن عبد الرمحن مل يدرك عبد اهللا بن رواحة، فقتل عبد اهللا يف مؤتة سنة مثان 
 .ذا مرسل : وهذا معىن قول الذهيب . وولد أبو سلمة سنة بضع وعشرين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٤٩٦ / ٧(  املصنف  )١(



 
٥٨٤                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 يف الغزو بالنساء
:  حدثنا محيد بن عبد الرمحن، عن حسن، عن األسود بن قيس، قال-١٥٥٠٠–)٤٠٥(

 –امرأة من بين عذرة، عذرة  قضاعة –حدثين سعيد بن عمرو القرشي، أن أم كبشة 
يا : ، قلت))ال : (( ائذن يل أن أخرج يف جيش كذا وكذا، قال! يا رسول اهللا: قالت
إين لست أريد أن أقاتل، إمنا أريد أن أداوي اجلريح واملرضى، أو أسقي !  اهللارسول

فالنة خرجت ألذنت لك ، ولكن : لو ال أن تكون سنة ، ويقال: (( املريض، فقال 
 )) .   اجلسي 

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات 
 :  التخريج     

 .)١(أخرجه ابن سعد يف الطبقات والطرباين يف الكبري ، عن املصنف  
ال يروى هذا احلديث عن أم كبشة إال ذا : وأخرجه الطرباين يف األوسط بسنده عن محيد حنوه، وقال

 .)٢(اإلسناد، تفرد به احلسن بن صاحل 
 .)٣(ما رجال الصحيح رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ، ورجاهل : قال اهليثمي

 :      احلكم على احلديث 
 .إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ١٧٦ / ٢٥( بري ، املعجم الك ) ٣٠٨ / ٨(   الطبقات الكربى  )١(
  ) ٢٦٦٤: ( جممع البحرين، رقم: ، وانظر ) ٤٤٤٣: (   املعجم األوسط  رقم )٢(
  ) ٥٨٤ / ٥(   جممع الزوائد  )٣(



 
٥٨٥                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الكرمي ، عن عكرمة ، أن -١٥٥٠١ –) ٤٠٦(
 . يوم اخلندق صفية كانت مع النيب 

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 .مجهم إال عبد الكرمي ، وهم ثقات تقدمت ترا
 أبو أمية املعلم ، البصري ، نزيل مكة ، واسم أبيه -بضم امليم واخلاء–هو ابن أيب املخارق : عبد الكرمي 
 .طارق ، ضعيف ، له يف البخاري زيادة يف أول قيام الليل من طريق سفيان : قيس ، وقيل 

. )١( ))] وال حول وال قوة إال باهللا: ((كرمي أبو أميةوزاد عبد ال: قال سفيان: وذلك قول البخاري [ 
 .وهذا موصول ، وعلّم له املزي عالمة التعليق  : قال احلافظ

وله ذكر يف مقدمة مسلم، وما روى النسائي له إال قليال، من السادسة أيضا، مات سنة ست وعشرين 
ن ال فهم له ، أخرج له اجلماعة، إال أن ومائة، وقد شارك اجلزري يف بعض املشايخ، فرمبا التبس به على م

 .)٢(أبا داود ففي املراسيل 
 :      التخريج 

 .مل أجد له خترجياً 
 :      احلكم على احلديث 

مرسل ، وإسناده ضعيف لضعف عبد الكرمي، وهو خمالف للواقع، فصفية سبيت يف خيرب يف السنة 
 .السابعة، ويوم اخلندق كان يف السنة اخلامسة 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١١٢٠: (   كتاب التهجد ، باب التهجد بالليل ، رقم )١(
  ٤١٥٦:    التقريب  )٢(



 
٥٨٦                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 يف املكر واخلدعة يف احلرب
ثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عن سعيد بـن ذي          : حدثنا وكيع، قال  -١٥٥٠٨–) ٤٠٧(

 .خدعة    إن اهللا مسى احلرب على لسان نبيه: حدان، عن من مسع عليا يقول
حدثنا عبد الرحيم ، عن زكريا، عن أيب إسحاق، عن سعيد بـن              -١٥٥٠٩ – )٤٠٨( 

أن احلرب خدعة،    إن اهللا قضى على لسان نبيه     : ي بن أيب طالب، قال    ذي حدان، عن عل   
  ألن أخر  –فواهللا-، قال رسول اهللا  : ولكن إذا قلت  : وإين حمارب أتكلم يف احلرب، قال     

 .ما مل يقل   من السماء أحب إيلّ من أن أقول على رسول اهللا 
 . إنه زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :سند      رجال ال

 .تقدمت ترامجهم إال سعيد بن ذي حدان 
بضم املهملة وتشديد الدال، كويف، جمهول ، من الثالثة ، أخرج له  : حدان: سعيد بن ذي حدان 

 .)١(النسائي يف مسند علي رضي اهللا عنه 
 :      التخريج 

  .)٢(أخرجه الطيالسي عن قيس عن أيب إسحاق ، به
بسنده عن شريك عن أيب إسحاق  : الرواية األوىلوائد املسند بسندين ، أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زو

 .عن سعيد بن ذي حدان عن علي 
: بسنده عن عبد الرمحن  بن مهدي ، عن سفيان ، عن أيب إسحاق ، عن سعيد ، قال  :  الرواية الثانية

 .)٣(حدثين من مسع علياً يقول 
 بن موسى الفزاري ، أخربنا شريك ، عن أيب إسحاق ، وأخرجه الطربى يف ذيب اآلثار ، عن إمساعيل

وهذا خرب عندنا صحيح سنده ، وقد جيب أن يكون على مذهب : مث قال . عن سعيد عن علي ، به 
 : اآلخرين سقيما غري صحيح ، لعلل ، منها 

 .  سعيد جهالة.  موقوف على علي يف روايات الثقات اخلرب.  خمرجه عن علي ذا السند تفرد
 .)١( أيب إسحاق تدليس.  من أصحاب أيب إسحاق رووه بإدخال رجل بني سعيد وبني علي ن الثقاتأ

                                                           
  ٢٣٠٠:    التقريب  )١(
   )١٧٢: (   مسند الطيالسي ، رقم )٢(
  ) ٩٠/ ١(   املسند  )٣(



 
٥٨٧                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

…………………………………………………………………… 
 .)٢(وأخرجه أبو يعلى يف مسنده بسنده عن شريك ، عن أيب إسحاق ، اخل 

، عن هذا حديث يرويه أصحاب أيب إسحاق عنه عن سعيد بن ذي حّدان: وقال: وأخرجه الدارقطين
حدثين من مسع عليا ، وهو أصح : ورواية الثوري عن أيب إسحاق ، عن سعيد بن ذي حدان ، قال . علي

 . )٣(ألن سعيد بن ذي حدان مل يدرك علياً 
.  )٥(وأبو داود عن جابر وكعب . )٤( ما أخرجه الشيخان من حديث جابر وأيب هريرة  ويشهد له

 .رضي اهللا عنهم أمجعني . )٧(ائشة وابن عباس وابن ماجه عن ع.  )٦(والترمذي عن جابر 
 :      احلكم على احلديث 

إسناده ضعيف، جلهالة سعيد بن ذي حدان ، وجلهالة من مسع عليا ، وألن أبا إسحاق مدلس ، وقد عنعنه 
 .إال أن منت احلديث صحيح لوروده يف الصحيحني وغريمها 

 :      الغريب 
 وهو أفصحها وأصوا ، وبضم – بفتح اخلاء وسكون الدال –ف يروى هذا احلر : قال اخلطايب : خدعة

 .اخلاء وسكون الدال ، وبضم اخلاء وفتح الدال 
 . املرة الواحدة من اخلداع ، أي أن املقاتل إذا خدع مرة واحدة مل يكن له إقالة  : فمعىن األوىل
 .االسم من اخلداع  : ومعىن الثانية
فالن لُعبة إذا كان كثري : رب ختدع الرجال ومتنيهم وال تفي هلم، كما يقالأراد أن احل : ومعىن الثالثة

 . )٨(اللعب ، وضحكة إذا كان كثري الضحك 
 
 

                                                                                                                                                                              
  ١٣: (   ذيب اآلثار  ، رقم )١(
  ) ٤٩٤ / ١(   مسند أيب يعلى  )٢(
  ) ٢٢٧ / ٣(  العلل  )٣(
 :، ومسلم يف اجلهاد ، رقم  ) ٣٠٣٠ ، ٣٠٢٩: (   أخرجه البخاري يف اجلهاد ، باب احلرب خدعة ، رقم )٤(

 )١٧٤٠ ، ١٧٣٩   ( 
 )٢٦٣٧، ٢٦٣٦: (كر يف احلرب ، رقم   كتاب اجلهاد ، باب امل)٥(
  ) ١٦٧٥: (  كتاب اجلهاد ، باب يف الرخصة يف الكذب واخلديعة يف احلرب ، رقم )٦(
  ) ٢٨٣٤، ٢٨٣٣: (   كتاب اجلهاد ، باب اخلديعة يف احلرب ، رقم )٧(
  )٢٦٩ / ٢( ، معامل السنن  )٦٣ / ٢( غريب احلديث  :   أنظر )٨(



 
٥٨٨                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

: ثنا املنذر بن ثعلبة، عن عبد اهللا بن بريدة، قال         :  حدثنا وكيع ، قال    -١٥٥١٥-)٤٠٩(
 ال ترى إىل هذا الذي منـع      ِلم لَم يدع عمرو الناس أن يوقدوا ناراً ، أ         : قال عمر أليب بكر   
 .  علينا لعلمه باحلرب  دعه ، فإمنا والّه رسول اهللا : فقال أبو بكر! الناس منافعهم
 .كله زائد على الكتب الستة ذا السياق  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترمجة وكيع وعبد اهللا بن بريدة ، ومها ثقتان 

نضر البصري الطائي، ثقة، من السادسة، أخرج له أصحاب السنن إال هو أبو ال: املنذر بن ثعلبة 
 .)١(الترمذي

 :      التخريج 
 أخرجه احلاكم يف املستدرك ، بسنده عن يونس بن بكري ، عن ابن إسحاق ، عن املنذر بن ثعلبة، عن 

رجاه، ووافقه هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خي: وقال . عبد اهللا ابن بريدة ، عن أبيه ، فذكر حنوه 
 . )٢(الذهيب 

 .)٣(عن أبيه : وأخرجه البيهقي يف الكربى عن احلاكم ، لكن مل يقل 
 .)٤(وأخرجه الذهيب يف السري ، بسنده عن وكيع عن املنذر عن عبد اهللا ، حنوه 

 .)٥(ورجاله رجال الصحيح غري املنذر بن ثعلبة ، وهو ثقة :  إىل الطرباين مرسال ، مث قال وعزاه اهليثمي
فهذا السبب أصح إسنادا من : وذكره احلافظ يف الفتح، وعزاه إىل إسحاق بن راهوية واحلاكم ، مث قال

 .)٦(الذي ذكره ابن إسحاق، لكن ال مينع اجلمع 
عمراً يستنفر الناس   أن أّم عمرو كانت من بلى ، فبعث النيب: والسبب الذي ذكره ابن إسحاق هو 

 . )٧( إىل اإلسالم ويستألفهم بذلك
 

                                                           
  ٦٨٨٠:    التقريب  )١(
  ) ٤٣ / ٣(   املستدرك  )٢(
  ) ٤١ / ٩(   السنن الكربى  )٣(
  ) ٦٧ / ٣(   سري أعالم النبالء  )٤(
  )٥٨٨-٥٨٧ / ٩(   جممع الزوائد  )٥(
  ) ٧٥ / ٨(   فتح الباري  )٦(
  ) ٢٧٢ / ٤(   السرية  )٧(



 
٥٨٩                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

…………………………………………………………………… 
والسبب الذي منعهم عمرو من إيقاد النار ، وأن يتبعوا عدوهم ملا هزموهم هو ما ذكره ابن حبان يف 

إين ! يا رسول اهللا:  وشكوه إليه، فقال فلما انصرف ذلك اجليش ، ذكروا للنيب : صحيحه، قال
م ِقلَّتهم ، وكرهت أن يتبعوهم ، فيكون هلم مدد، فيعطفوا كرهت أن آذن هلم أن يوقدوا ناراً فريى عدوُّه

 .)١( أمره  عليهم ، فحمد رسول اهللا
 :      احلكم على احلديث 

 .مرسل عند املصنف والبيهقي وغريمها وإسناده صحيح، وهو موصول عند احلاكم ، وإسناده صحيح 
 
 

مكر : لشعيب ، قال  حدثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن ا– ١٥٥١٦ –) ٤١٠(
 .يوم مكر م  يوم أحد باملشركني ، فكان أول رسول اهللا 
 .  كله زائد على الكتب الستة :نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وعطاء صدوق اختلط 

 :      التخريج 
 .)٢(أخرجه ابن سعد يف الطبقات ، جرير بن عبد احلميد ، حنوه 

 : كم على احلديث      احل
 .)٣( مرسل ، وإسناده ضعيف الختالط عطاء ، وجرير ممن روى عنه د االختالط 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٤٥٤٠:  رقم ٤٠٤ / ١٠(   اإلحسان )١(
  ) ٤٤ / ٢(   الطبقات الكربى )٢(
  ) ٣٢٢: ص ( الكواكب النريات ، :   انظر  )٣(



 
٥٩٠                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 يف تشييع الغزاة وتلقيهم
أيت رسول  :  حدثنا علي بن مسهر ،عن األجلح، عن الشعيب، قال         -١٥٥٢٩ –) ٤١١( 

جعفـر أم بفـتح     ما أدري بأيهما أفرح؟ بقدوم      : (( قد قدم جعفر، فقال   : فقيل له  اهللا  
 . فالتزمه ، وقبل ما بني عينيه    ، مث تلقاه النيب)) خيرب

 ))ما أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيرب   : ((  قوله : نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعا ، وفيهم األجلح ، وهو صدوق شيعي 
 :      التخريج 

 .)١(روي هذا مسندا ومل يصح : األول يف املراسيل عن املصنف ، حنوه ، مث قال أخرج أبو داود املقطع 
وابن هشام يف السرية عـن      .)٢(وأخرجه الطحاوي يف معاين اآلثار بسنده عن أيب عوانة عن األجلح، حنوه           

.  )٤(وأخرجه ابن سعد يف الطبقات عن ابن منري، عن األجلح، مثله            . )٣(سفيان بن عيينة عن األجلح، حنوه       
 . واحلاكم يف املستدرك بسنده عن سفيان، عن ابن أيب خالد وزكريا ،عن الشعيب، مث أحال احلديث

.  هذا حديث صحيح، إمنا ظهر مبثل هذا اإلسناد الصحيح مرسال، وقد وصله أجلح بن عبد اهللا                 : مث قال 
بيهقي يف الكربى بـسنده     وأخرجه ال . )٥(وهو الصواب   : قلت  :  بعد أن ذكر املرسل املتقدم       قال الذهيب 

 . )٧(والزيلعي يف نصب الراية املقطع األول، وعزاه إىل أيب داود . )٦(عن سفيان عن األجلح ، مثله 
 : وجاء موصوال يف بعض الطرق ، منها . هذا ما وقفت عليه من طرق هذا احلديث مرسال عن الشعيب 

ر ، بسنده عن جمالد بن سـعيد ، عـن       بن أيب طالب ، أخرج الطحاوي يف معاين اآلثا         حديث جعفر -١
من عنـد النجاشـي تلقـاين         ملا قدمنا على النيب   : الشعيب، عن عبد اهللا بن جعفر ، عن أبيه ، قال            

 .وجمالد ليس بالقوي وإن كان من رجال مسلم ، وقد تغري يف آخر عمره  . )٨(فاعتنقين

                                                           
  ) ٤٩١: (   املراسيل  ، رقم )١(
  ) ٢٨١ / ٤(   شرح معاين اآلثار )٢(
  ) ٣ /٤(   السرية  )٣(
  ) ٣٥-٣٤ / ٤(   الطبقات الكربى  )٤(
  ) ٢١١ / ٣(   املستدرك  )٥(
  ) ١٠١ / ٧(   السنن الكربى )٦(
 )  ٢٥٥ / ٤(   نصب الراية  )٧(
  ) ٢٨١ / ٤(   شرح معاين اآلثار  )٨(



 
٥٩١                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

…………………………………………………………………… 
 . )١(نده عن األجلح عن الشعيب عن جابر رضي اهللا عنه أخرجه احلاكم  بس: حديث جابر-٢

وفيه األجلح بن عبد اهللا صدوق شيعي، وخالفه إمساعيل بن أيب خالد وزكريا ابن أيب زائدة، ومها أوثـق                   
 .منه، وقد أرسل هو مرة وأسند أخرى 

يح، عـن   أخرجه احلاكم يف املستدرك، بسنده عن حيوة بن شر        :  رضي اهللا عنهما   حديث ابن عمر   -٣
يزيد ابن أيب حبيب، عن نافع عن ابن عمر، حديثا مطوال، وفيه املقطع األول من حديثنا، وكذلك فيـه                   

 . )٢(وسكت عنه الذهيب . هذا إسناد صحيح ال غبار عليه : قال احلاكم. صالة التسابيح 
 .)٣(وكذا الزيلعي يف النصب 

املعاجم الثالثة بسنده عن الوليد بن عبد امللك        أخرجه الطرباين يف    : رضي اهللا عنه     حديث أيب جحيفة     -٤
مل يروه عن مـسعر إال      : قال الطرباين   . بن مسرح ، ثنا خملد بن يزيد ، عن مسعر ، عن عون، عن أبيه                

 . )٥(وخملد صدوق له أوهام . )٤(خملد بن يزيد ، تفرد به الوليد بن عبد امللك 
 .)٦( النصب إىل الدارقطين يف سننه والعلل عزاه الزيلعي يف: رضي اهللا عنها  حديث عائشة -٥

وأخرجه ابن عدي من طريق حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي، عن حيىي بن سعيد، عن القاسـم                     
، فقّبل بني عينيه  ملا قدم جعفر وأصحابه من أرض احلبشة استقبله النيب         : ابن حممد ، عن عائشة ، قالت      

. عمرة عن عائشة    : دة احلراين ، عن الثوري ، عن حيىي بن سعيد ، ، فقال              ورواه أبو قتا   : قال ابن عدي  
  . )٧(وحممد بن عبد اهللا بن عبيد هذا متروك احلديث

هذا حديث يرويه حيىي بن سعيد األنصاري ، ، واختلف عنـه ، فـرواه               :  قال الدارقطين    :قال الزيلعي   
وخالفه حممد بن عبد اهللا بـن       . و قتادة احلراين    الثوري عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة ، رواه أب           

 وكالمها غري حمفوظ ، ومها ضعيفان: عبيد بن عمري ، فرواه عن حيىي عن القاسم عن عائشة ، قال 
) ٨(. 

 .مرسل ، وإسناده حسن ، واملسند غري حمفوظ : احلكم على احلديث 

                                                           
  ) ٢١١ / ٣ ، ٦٢٤ / ٢(   املستدرك  )١(
  ) ٣١٩ / ١: (  املصدر السابق  )٢(
  ) ٢٥٤ / ٤(   نصب الراية  )٣(
  ) ١٩ / ١(، الصغري  ) ٢٠٠٣: ( ، األوسط ،رقم  ) ٢٤٤ / ٢٢(   املعجم الكبري )٤(
  ٦٥٤٠التقريب  :   انظر  )٥(
  ) ٢٥٥ /٤( لراية    نصب ا)٦(
  ) ٢٢٢٥ / ٦(   الكامل )٧(
 )٢٥٥ / ٤(   نصب الراية )٨(



 
٥٩٢                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

عن عن ابن أيب جنيح، حدثت عن ابن عيينة ، : حدثنا أبو بكر، قال -١٥٥٣١ -)٤١٢(
 .علياً ومل يتلقه     شيع النيب : جماهد، قال
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثقات 

 :      التخريج 
 .أحدا أخرجه أجد مل 

 :      احلكم على احلديث 
 . املصنف أيب بكر وبني شيخه ابن عيينة مرسل ، ورجاله ثقات ، لكن فيه انقطاع بني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٥٩٣                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 ال طاعة له: يف إمام السرية يأمرهم باملعصية من قال
أخربنا شعبة، عن قتادة، عن أيب مراية       :  حدثنا يزيد بن هارون، قال     -١٥٥٦٢–)٤١٣(

 . )) ال طاعة يف معصية اهللا ((:يقول مسعت رسول اهللا : عن عمران بن احلصني، قال
 .إنه زائد من حديث عمران بن احلصني : نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم إال أبا مراية ، وهم ثقات 

 .كان قليل احلديث : هو عبد اهللا بن عمرو العجلي البصري ، قال ابن سعد  : أبو مراية
لبصرة، روى عنه قتادة وأسلم     يروي عن عمران بن احلصني وسلمان ، عداده يف أهل ا          :  وقال ابن حبان    

 . )١(العجلّي  ، وذكره احلافظ يف التعجيل 
 :      التخريج 

وأمحد يف مسنده عن حممد بن جعفر، عن شـعبة عـن            . )٢(أخرجه الطيالسي يف مسنده عن شعبة ، مثله         
بة ، وعن هدبة والطرباين يف الكبري ، بسنده عن شع.  )٣(قتادة، وعن عبد الرمحن عن مهام عن قتادة ، مثله         

 .)٤(بن خالد ، عن مهام ، عن قتادة 
وأخرجه البزار بسنده عن محاد بن سلمة، عن يونس، عن احلسن، عن عمـران واحلكـم بـن عمـرو                    

 .)٥(الغفاري
والطرباين يف األوسط، بسنده عن املعتمر بن سليمان ، عن مسلم بن أيب الذيال، عن حممد بن سريين، عن                   

 .)٦()) ال طاعة ألحد يف معصية اهللا عز وجلّ (( ن عمرو الغفاري، عمران بن حصني واحلكم ب
 . ورجال أمحد رجال الصحيح … رواه أمحد بألفاظ ، والطرباين باخنصار  : قال اهليثمي

 . )٧(رواه البزار والطرباين يف الكبري واألوسط ورجال البزار رجال الصحيح: وقال
 .)١(سنده قوي :  يف رواية أمحدوقال احلافظ 

                                                           
  ) ٥٤٠ / ٢( ، تعجيل املنفعة   ) ٣١ / ٥( ، الثقات   ) ٢٣٦ / ٧(   الطبقات الكربى  )١(
  ) ٨٥٠: (  مسند الطيالسي  ، رقم )٢(
  ) ٤٢٧ ، ٤٢٦ / ٤(   املسند  )٣(
  ) ٢٢٩ / ١٨(   املعجم الكبري )٤(
  ) ١٦١٣: (   كشف األستار  ، رقم )٥(
  ) ١٣٥٢: (   املعجم األوسط ، رقم )٦(
  ) ٤٠٩ / ٥(   جممع الزوائد  )٧(



 
٥٩٤                                          كتاب اجلهاد-      -          زوائد مصنف ابن أيب شيبة                    

 …………………………………………………………………… 
ويف الباب عن علي، وعمران بن حصني، واحلكم بن عمرو : وأشار إليه الترمذي يف جامعه، قال

 .)٢(الغفاري
ال طاعة يف معصية اهللا، (( : ويشهد له ما أخرجه الشيخان وغريمها عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

 .)٣()) إمنا الطاعة يف املعروف 
 : احلكم على احلديث      

 .سنده حسن ، ويتقوى باملتابعات والشواهد ، فيصري صحيحا لغريه 
 
 

 
 
 

 متّ كتاب اجلهاد
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
  ) ١٢٣ / ١٣(   فتح الباري  )١(
  )١٧٥٩: ( ، رقم  )) ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق: ((   أبواب اجلهاد ، باب ما جاء )٢(
، ومسلم يف  ) ٧٢٥٧: ( اد ، باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق ، رقم   أخرجه البخاري يف أخبار اآلح)٣(

، والنسائي يف  ) ٢٦٢٥: ( و داود يف اجلهاد ، باب يف الطاعة ، رقم  ) ١٥٩/ ، وأب  ) ١٨٤٠: ( اإلمارة ، رقم 
  )١٥٩ / ٧: (  البيعة ، باب جزاء من أُِمر مبعصية  فأطاع ، رقم 



  
٥٩٥                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

 كتاب التاريخ
سـأل  : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم األحول، قـال          -١٥٦٢٣–) ٤١٤(

نعم، أسـلمت   : ؟ قال هل أدركت النيب    : صبيح أبا عثمان النهدي وأنا أمسع، فقال له       
، وأديت إليه ثالث صدقات ومل ألقه، وغزوت على عهد عمر غزوات،            على عهد النيب    

ء، وتستر، واوند، والريمـوك، وأذربيجـان، ومهـران،         شهدت فتح القادسية، وجلوال   
 نسأل عنها نكن  مل  : ورستم، فكنا نأكل السمن ونترك الودك، فسألته عن الظروف، فقال         

 .  يعين طعام املشركني –
  .كله زائد على الكتب الستة: نوع الزيادة 

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال صبيحاً، وهم ثقات 

 .)١(هو ابن طاىب ، رجل يروي عنه عاصم األحول  : صبيح
 :     التخريج 

واخلطيب يف تارخيه بسنده عن . )٢(أخرجه العجلي يف معرفة الثقات، بسنده عن عبد الرحيم، مثله 
والذهيب يف السري عن عبد الرحيم . )٤(وابن عبد الرب يف االستيعاب من غري سند ، حنوه . )٣(املصنف، حنوه 
 .)٥(سئل أبو عثمان النهدي وأنا أمسع ، فذكر حنوه :  قال عن عاصم

 :      احلكم على احلديث 
 .إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، وال تضر جهالة صبيح ألن عاصماً حضر القصة ومسعها 

 :    الغريب  
 .)٦(هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه : الودك 

 .)١( البقر أو الغنم هو ما يستخرج من حليب: السمن  

                                                           
  )٢٦٧ / ٢(   تاريخ ابن معني  )١(
  ) ٤١٦ / ٢(   معرفة الثقات  )٢(
  ) ٢٠٤ / ١٠(   تاريخ بغداد  )٣(
  ) ١٧١٢ / ٤(   االستيعاب يف معرفة األصحاب )٤(
  ) ١٧٧ -١٧٦ / ٤( النبالء    سري أعالم )٥(
 )ودك : (   النهاية ، مادة )٦(



  
٥٩٦                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

حدثنا شريك، عن ابن األصبهاين، عن الشيباين، عن الشعيب، عن          -١٥٦٥١ - )٤١٥ (
: غزونا بلنجر، فجرح أخي، فحملته خلفي، فرآين حذيفة، فقـال         : مالك بن صحار، قال   

 ال –واهللا –ال : فقال حذيفـة   –إن شاء اهللا  –أخي، جرح، نرجع قابالً : من هذا؟ فقلت 
 .وال الديلم ي أبداً وال القسطنطينية يفتحها عل
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال ابن األصبهاين ومالك بن صحار 

هو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن األصبهاين ، الكويف ، اجلهين ، ثقة ، من الرابعة ، مات يف  : ابن األصبهاين
 .)٢( القسري على العراق ، أخرج له اجلماعة خالفة خالد

هو اهلمداين، روى عن حذيفة وابن عباس، وعنه الشعيب، ذكره ابن حبان يف : مالك بن صحار 
 .)٣(الثقات

 :     التخريج 
 .ذكره البخاري وابن أيب حامت خمتصراً يف ترمجة مالك بن صحار 

 :      احلكم على احلديث 
 .ر مل يرو عنه إال الشعيب، فهو يف عداد اهولني، وشريك سيء احلفظضعيف ، ألن مالك بن صحا

 : الغريب 
 فتحها عبد الرمحن بن – الترك –مدينة ببالد اخلرز يعين _ بفتحتني وسكون النون وراء  -: بلَنجر  

 .)٤(  ربيعة الباهلي
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 ) مسن : (   املصباح املنري ، مادة )١(
  ٣٩٢٦:    التقريب  )٢(
  ) ٣٨٤ / ٥( ن الثقات   ) ٢١١ / ٨( ، اجلرح  ) ٣٠٦ / ٧(   التاريخ الكبري  )٣(
  ) ٤٨٩ / ١(   معجم البلدان  )٤(



  
٥٩٧                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

عن حدثنا ابن إدريس، عن مسعر، عن أيب حصني، عن الشعيب، -١٥٦٥٢–)٤١٦(
نرجع قابالً نفتحها، فقال : غزونا بلنجر، فلم يفتحوها، فقالوا: مالك ابن صحار، قال

   .   أهل بيت حممد ال تفتح هذه وال مدينة الكفر وال الديلم إال على رجل من: حذيفة

 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال أبا حصني 
هو عثمان بن عاصم بن حصني األسدي، الكويف، ثقة ثبت سين، رمبا دلس، من الرابعة، : حِصني أبو 

 .)١( - بفتح املهملة –وحصني. بعدها، أخرج له اجلماعة : مات سنة سبع وعشرين ومائة ، ويقال
 :      التخريج 

 .مل أقف عليه عند غري املصنف ، وهو كالذي قبله 
 :     احلكم على احلديث 

 .ضعيف ، فيه مالك بن صحار 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٤٤٨٤:    التقريب  )١(



  
٥٩٨                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

 ما ذكر يف تستر
حدثنا مهام، عن قتادة، عن زرارة بن أيب أوىف ، عن مطرف : حدثنا عفان، قال-١٥٦٦٥ –) ٤١٧(

فأصبنا دانيال بالسوس، فكان أهل : شهدت فتح تستر مع األشعري، قال: بن مالك ، أنه قال 
ففتحنا جرة من أدناها، : ، وأصبنا معه ستني جرة خمتمة، فقالالسوس إذا أسنوا أخرجوه فاستسقوا به

ما أراه إال قال : وجرة من أوسطها، وجرة من أقصاها، فوجدنا يف كل جرة عشرة آالف، قال مهام
عشرة آالف، وأصبنا معه ربطتني من كتاب، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان أول رجل وقع عليه 

مثّ إنه طلب : أعطاه األشعري الربطتني، وأعطاه مائيت درهم، قال: وص، قالحرق: من بلعنرب، يقال له 
وكان معنا أجري نصراين : إليه الربطتني بعد ذلك، فأىب أن يردمها ، وشقّهما عمائم بني أصحابه ، قال 

ب اهللا ، إن مل يكن فيها ذهب وال فضة وال كتا: بيعوين هذه الربعة مبا فيها، قالوا : يسمى نعيماً ، قال 
فإن الذي فيها كتاب اهللا، فكرهوا أن يبيعوا الكتاب، فبعناه الربعة بدرمهني، ووهبنا له الكتاب، : قال

: فِمن ثَم كُره بيع املصاحف، ألن األشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب، قال مهام: قال قتادة
 تغسلوا دانيال بالسدرأن : ريحدثين أبو متيمة أن عمر كتب إىل األشع: فزعم فرقد السبخي، قال

   . ، فإنه نيب دعا ربه أن ال يِريه إال املسلمون وماء رحيان ، وأن يصلى عليه
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم إال مطرف بن مالك وفرقد السبخي وأبا متيمة 

ريي، روى عنه زرارة بن أيب أوىف وحممد بن سريين ، بصري ، هو أبو الرئاب القش : مطرف بن مالك
 .)١(ذكره ابن حبان يف الثقات 

هو ابن يعقوب ، أبو يعقوب البصري ، صدوق عابد ، لكنه لني احلديث كثري اخلطأ ،  : فرقد السبخي
 . من اخلامسة ، مات سنة إحدى وثالثني ومائة ، أخرج الترمذي وابن ماجه 

 .)٢(املهملة ، واملوحدة وخباء معجمة بفتح  : والسبخي
هو طريف بن جمالد اهلجيمي البصري، ثقة، من الثالثة، مشهور بكنيته، مات سنة سبع : أبو متيمة 

 . )٣(بفتح أوله  : ومتيمة. اجلماعة إال مسلماًله وتسعني، أو فبلها، أو بعدها ، أخرج 

                                                           
  ) ٤٣٠ / ٥( ، الثقات   ) ٣١٢ / ٨( ، اجلرح  ) ٣٩٦ / ٧( تاريخ الكبري   ال)١(
  ٥٣٨٤:    التقريب  )٢(
  ٣٠١٤:    التقريب  )٣(



  
٥٩٩                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

…………………………………………………………………… 
 :      التخريج 
 .يه عند غري املصنف ذا الوجه مل أقف عل

حدثنا أبو بالل حممد : وأخرج احلافظ ابن كثري يف البداية عن ابن أيب الدنيا يف كتاب أحكام القبور ، قال 
بن احلارث بن عبد اهللا بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري، حدثنا أبو حممد القاسم بن عبد اهللا، عن أيب 

، )) إن دانيال دعا ربه عز وجلّ أن يدفنه أمة حممد: ((   سول اهللاقال ر: األشعث األمحري ، قال 
   فلما افتتح أبو موسى األشعري تستر وجده يف تابوت تضرب عروقه ووريده ، وقد كان رسول اهللا

حرقوص، فكتب : ، فكان الذي دلّ عليه رجلٌ يقال له )) من دلّ على دانيال فبشروه باجلنة: ((قال 
 .  بشره باجلنة  أن ادفنه وابعث يل حرقوص ، فإن النيب : عمر خبربه، فكتب إليه عمرأبو موسى إىل 
 .)١(وهذا مرسل من هذا الوجه ، ويف كونه حمفوظاً نظر ، واهللا أعلم  : قال ابن كثري

 :      احلكم على احلديث 
 . مرسل ، وإسناده جيد 

 :      الغريب 
 . )٢(أجدبوا وأقحطوا  : أسنوا
  .)٣(إناء مربع كاجلونة  : الربعة
:  أعظم مدينة خبوزستان، وهي تعريب شوشتر، ومعناه –بالضم مث السكون وفتح التاء األخرى : تستر 

 .)٤(النـزه واحلسن والطيب واللطيف 
 .)٥( بلدة خبوزستان فيها قرب دانيال –بضم أوله وسكون ثانيه  : سوس

 
 
 

 

                                                           
  ) ٣٧ / ٢(   البداية والنهاية  )١(
 )سنه : (   النهاية ، مادة )٢(
 ) ربع : (   املصدر السابق ، مادة )٣(
  )٢٩ / ٢(  معجم البلدان   )٤(
  ) ٢٨٠ / ٣( ر السابق    املصد)٥(



  
٦٠٠                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

 أيب عمران اجلوين، عن أنس ، أم ملا حدثنا محاد بن سلمة، عن-١٥٦٦٦–) ٤١٨(
فوجدنا رجال أنفه ذراع يف التابوت، كانوا يستظهرون ويستمطرون به : فتحوا تستر قال

إن هذا نيب من األنبياء، والنار : فكتب أبو موسى إىل عمر بن اخلطاب بذلك، فكتب عمر
 وأصحابك ال تأكل األنبياء ، واألرض ال تأكل األنبياء ، فكتب أن انظر أنت 

 فذهبت أنا :  فادفنوه يف مكان ال يعلمه غريكما، قال -يعين أصحاب أيب موسى-
 . وأبو موسى فدفناه   

 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً، وهم ثقات 
 :      التخريج 
ونقل عن أيب العالية حنو : طول أنفه ذراع، قالوعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن : قال ابن كثري
: وهذا إسناد صحيح إىل أيب العالية، إال أنه انتقد عليه يف مدة وفاته، فقال أبو العالية: حديثنا، مثّ قال
إن كان تاريخ وفاته حمفوظاً من ثالمثائة سنة فليس بنيب، بل هو رجل صاحل ، ألن : ثالمثائة سنة، قال

، والفترة اليت كانت بينهما )١( نيب بنص احلديث الذي يف البخاري بينه وبني النيب عيسى بن مرمي ليس 
 .)٢(ستمائة وعشرون سنة : ستمائة ، وقيل: أربعمائة سنة، وقيل

 :     احلكم على احلديث 
 .إسناده صحيح ، رجاله رجال مسلم 

 

 
 
 
 

                                                           
]         ١٦: مرمي [،  واذكر يف الكتب مرمي إذ انتبذت من أهلها :   أخرجه يف األنبياء ، باب قول اهللا تعاىل)١(

أنا أوىل الناس بابن مرمي، األنبياء أوالد عالّت، ليس بيين وبينه (( :من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٣٤٤٢: ( رقم
 ))   نيب 

  ) ٣٨ / ٢(  البداية والنهاية   )٢(



  
٦٠١                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

 ما حفظت يف الريموك
ملا أسـلم   : عمش، عن أيب إسحاق، قال     حدثنا أبو أسامة، عن األ     – ١٥٦٨٦ – ) ٤١٩(

 ال أترك مقامـاً قمتـه،       -واهللا  –! يا رسول اهللا  : ، فقال عكرمة بن أيب جهل أتى النيب       
ألصد به عن سبيل اهللا إال قمت مثله يف سبيل اهللا، وال أترك نفقة أنفقتها ألصد ـا عـن         

قتاال ، نزل ، فترجل ، فقاتل       سبيل اهللا إال أنفقت مثلها يف سبيل اهللا، فلما كان يوم الريموك           
 . وضربة ورمية شديداً فقتل ، فوجد به بضع وسبعون من بني طعنة 

 .  كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً، وهم ثقات 
 :     التخريج 

. ق، قال أيب، أسلم عكرمة، مثلهعن أيب إسحا: من هذه النسخة، وفيه) ٤/٣٤٤(ورد هذا احلديث يف 
 .  ومل أر ألبيه رواية ، واهللا أعلم 

 . )١(وأخرجه ابن عبد الرب يف االستيعاب بسنده عن املصنف ، مثله 
 :     احلكم على احلديث 

 .منقطع ، ورجاله رجال الصحيح 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ١٠٨٥ / ٣(   االستيعاب يف معرفة األصحاب  )١(



  
٦٠٢                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

 )١(كتاب التاريخ 
 قدم النيب : الك قالحدثنا سفيان، عن الزهري، عن أنس بن م–١٥٧٠٤ -)٤٢٠(

 .  املدينة وأنا ابن عشر، وتويف وأنا ابن عشرين 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 .هو ابن عيينة : تقدمت ترامجهم ، وهم ثقات ، وسفيان 

 :      التخريج 
 . )٢(ن سفيان، مثله أخرجه احلاكم يف املستدرك، وابن عبد الرب يف االستيعاب بسندمها ع

 .)٣( املدينة وأنا ابن عشر سنني قدم النيب : صح عنه أنه قال : وقال احلافظ يف اإلصابة 
 :      احلكم على احلديث 

 .إسناده صحيح ، رجاله أئمة حفاظ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  هذا العنوان مكرر يف النسخ  )١(
  ) ١١٠ -١٠٩ / ١( ، االستيعاب  )  ٥٧٣ / ٣(   املستدرك  )٢(
  ) ١٢٦ / ١(   اإلصابة يف متييز الصحابة  )٣(



  
٦٠٣                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

 مسعت مسلمة ابن: حدثنا وكيع، عن موسى بن علَي، عن أبيه، قال-١٥٧٠٥ –) ٤٢١(
 . وقبض وأنا ابن عشر  املدينة،ولدت حني قدم النيب : خملد، قال
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 وكيع تقدم مرارا 
هو ابن رباح اللخمي ، أبو عبد اهللا املصري ، صدوق رمبا أخطأ ، من السابعة ، مات  : موسى بن علي

ن سنة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج له سنة ثالث وستني ومائة ، وله نيف وسبعو
 .)١(الباقون 

 ابن رباح بن قصري اللخمي، أبو عبد اهللا املصري ، ثقة، من كبار الثالثة، – بالتصغري –هو علَي : أبوه 
 . )٢(مات سنة بضع عشرة ومائة ، أخرج له البخاري يف األدب املفرد ، وأخرج ه الباقون 

  :      التخريج
وعن أمحد عن عبد الرمحن ين . أخرجه ابن عبد الرب يف االستيعاب بسنده عن أمحد، عن وكيع، مثله

 املدينة وأنا ابن أربع سنني، وتويف وأنا  قدم النيب :مهدي، عن موسى، عن أبيه ، عن مسلمة، أنه قال
 .  )٣(ابن أربع عشرة سنة

 .)٤(يثان ، وليس فيهما هذا احلديث وليس ملسلمة يف مسند أمحد املطبوع إال حد : قلت
 .)٥(وعزاه احلافظ يف اإلصابة إىل أيب نعيم عن وكيع ، مثله 

 :     احلكم على احلديث 
 .إسناده حسن ، فيه موسى بن علي ، صدوق  رمبا أخطأ 

 
 
 

 

                                                           
    ٦٩٩٤:    التقريب  )١(
  ٤٧٣٢:  ق     املصدر الساب)٢(
  ) ١٣٩٨ / ٣(   االستيعاب  )٣(
  ) ١٠٤ / ٤(   انظر املسند  )٤(
  ) ١١٧ / ٦(   اإلصابة يف متييز الصحابة  )٥(



  
٦٠٤                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

سنان بن سلمة اهلذيل، عن أبيه، عن )١(حدثنا ابن: حدثنا وكيع، قال-١٥٧٠٦–) ٤٢٢(
ومسح ، فتفل يف فيه،  فدعا به رسول اهللا : سلمة ولد يوم حنني، قالجده، سنان بن 

 .على وجهه، ودعا له بالربكة 
 .كله زائد على الكتب الستة : نوع الزيادة 

 :               رجال السند 
 .مل أهتد إىل امسه : ابن سنان بن سلمة اهلذيل 

م حنني ، فله رؤية ، وقد أرسل أحاديث ، مات يف سنان بن سلمة  بن احملبق ، اهلذيل ، ولد يو: أبوه 
 . )٢(أواخر إمارة احلجاج ، أخرج له اجلماعة إال البخاري والترمذي 

 .سلمة بن احملبق اهلذيل ، صحايب  هو: جده 
 :      التخريج 

 أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد، عن املصنف ، عن وكيع ، عن ابن سنان بن سلمة ، عن أبيه ، أن جده
 .   سنان بن سلمة ولد يوم حنني 

: وأخرج البخاري يف الكبري واألوسط عن وكيع حدثنا ابن سنان بن سلمة، عن سنان بن سلمة، قال
 . )٣(سناناً  ولدت يف يوم حرب ، فسماين النيب 

 ، فذهب يب أيب إىل  ولدت يف يوم حرب كان للنيب : وأخرج ابن أيب حامت عن سنان أنه قال 
 .)٤(، فحنكين ، وتفل يف يفَّ ، ودعا يل ، ومساين سناناً  هللا رسول ا

 .)٥(وذكره احلافظان ابن عبد الرب وابن األثري 
 :      احلكم على احلديث 

 .حكمه موقوف على معرفة حال ابن سنان 
 
 
 

                                                           
 .حدثنا سنان بن سلمة ، واملثبت من املصادر األخرى :   يف النسخ املطبوعة )١(
  ٢٦٤٠:    التقريب  )٢(
  ) ٣٦٠ / ١( خ األوسط  ، التاري ) ١٦٢ / ٤(   التاريخ الكبري  )٣(
  ) ٢٥٠ / ٤(   اجلرح والتعديل  )٤(
  )  ٣٠٧ / ٢( ، أسد الغابة  ) ٦٥٧ / ٢(  االستيعاب  )٥(



  
٦٠٥                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

أول من أظهر اإلسالم سـبعة،      : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن جماهد ، قال         -١٥٧١٦ –) ٤٢٣(
 فأما رسـول اهللا     .  ، وأبو بكر، وبالل، وخباب، وصهيب، وعمار، ومسية أم عمار          هللا  رسول ا 

فمنعه عمه ، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذ اآلخرون، فألبـسوا أدراع احلديـد، وصـهروهم يف                  
الشمس، حىت بلغ اجلهد منهم كل مبلغ ، فأعطوهم ما سألوا ، فجاء كل رجل منهم قومه بأنطـاع                   

 املاء، فألقوهم  فيها، مثّ محلوا جبوانبه، إال بالالً، فلما كان العشي جاء أبو جهل فجعل يشتم                  األدم فيها 
مسية ويرفث، مث طعنها فقتلها، فهي أول شهيد استشهد يف اإلسالم، إال بالالً، فإنه هانت عليه نفسه،                 

 ه بني أخشيب مكة، وجعـل     يف اهللا، حىت ملوه، فجعلوا يف عنقه حبالً ، مثّ أمروا صبيام ، فيشتدوا ب              
 .   أحد أحد : يقول

فجاء كل رجل منهم قومه بأنطاع األدم فيها املاء ، فألقوهم فيهـا ، مث محلـوا                 : ( قوله   :  نوع الزيادة 
جبوانبه إال بالال ، فلما كان العشي جاء أبو جهل فجعل يشتم مسية ويرفث ، مث طعنها فقتلها ، فهي أول                     

 )) .شهيد استشهد يف اإلسالم 
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات 
 :      التخريج 

 ،  ١٢٣٨٣:  ( سبق احلديث   من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه وجماهد رمحـه اهللا تعـاىل بـرقم                    
١٤٩ / ١٢  ١٢٣٨٤. (  

 . )١(وأخرجه الشاشي يف مسنده بسنده عن ابن مسعود ، خمتصراً 
 .)٢( ، بسنده عن ابن مسعود ، حنوه واحلاكم يف املستدرك

 :      احلكم على احلديث 
 .مرسل ، رجاله رجال الصحيح ، ويشهد له حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه 

 
 
 

 
 

                                                           
  ) ٦٤١:  رقم ١١٥ / ٢(   مسند الشاشي )١(
  ) ٢٨٤ / ٣(   املستدرك  )٢(



  
٦٠٦                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

أنـت  : قيل للعبـاس  : حدثنا جرير، عن مغرية، عن أيب رزين، قال       -١٥٧٦٨ –) ٤٢٤(
 . ولدت قبله هو أكرب مين، وأنا: ؟ فقال أكرب أم النيب 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات ، وأبو رزين هو مسعود بن مالك ، من الثانية 

 :      التخريج 
 . )١(أخرجه ابن أيب عاصم عن املصنف ، مثله 

 .)٢(والفسوي يف تارخيه عن عبيد اهللا بن موسى ، عن جرير ، حنوه 
 .)٣(واحلاكم يف املستدرك بسنده عن جرير ، حنوه 

 .)٤(وذكره الذهيب يف السري  
 .)٥(رواه الطرباين ، ورجاله رجال الصحيح  : قال اهليثمي

 :      احلكم على احلديث 
 .إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٢٦٩ / ١(   اآلحاد واملثاين  )١(
  ) ٥٠٤ / ١(   التاريخ واملعرفة  )٢(
  ) ٣٢٠ / ٣( ملستدرك    ا)٣(
  ) ٨٠ / ٢(   سري أعالم النبالء  )٤(
 ، ومل أجده من فهارس معاجم الطرباين  ) ٤٣٩ / ٩(   جممع الزوائد  )٥(



  
٦٠٧                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

بن الغسيل ، عن حدثنا ا: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ، قال -١٥٧٧٨ – ) ٤٢٥(
 وهو ابن تويف إبراهيم بن النيب : عاصم بن عمر بن قتادة ، عن حممود بن لبيد ، قال 

 .يف اجلنة إن له مرضعاً  : مثانية عشر شهراً ، وقال 
 . إنه زائد من حديث حممود بن لبيد  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم إال ابن الغسيل 

 هو عبد الرمحن بن سليمان بن عبد اهللا بن حنظلة األنصاري، أبو سليمان املدين، صدوق :ابن الغسيل 
فيه لني ، من السادسة ، مات سنة اثنتني وسبعني ومائة ، وهو ابن مائة وست سنني ، أخرج له البخاري 

 .)١(وأبو داود والترمذي يف الشمائل وابن ماجه 
 :      التخريج 

 .)٢(فتح ، ومل يعزه ألحد أشار إليه احلافظ يف ال
 أخرجه البخاري من حديث الرباء بن عازب، وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي اهللا ويشهد له ما

  . )٣())إن له مرضعاً يف اجلنة ((  : عنهم قوله 
 :      احلكم على احلديث 

 .إسناده حسن ، رجاله رجال الصحيح ، ألن ابن الغسيل صدوق فيه لني 
 
 
 
 
 

                                                           
  ٣٨٨٧:    التقريب  )١(
  ) ١٧٤ / ٣(   فتح الباري  )٢(
يف بدء اخللق، باب ما جاء يف صفة ، و) ١٣٨٢: (  أخرجه البخاري يف اجلنائز ، باب ما قيل يف أوالد املسلمني ، رقم)٣(

، وابن ماجه يف اجلنائز ، ) ٦١٩٥: (، ويف األدب، باب من مسى بأمساء األنبياء، رقم) ٣٢٥٥: (اجلنة وأا خملوقة، رقم
  )  ١٥١١: ( ، وذكر وفاته ، رقم  باب ما جاء يف الصالة على ابن رسول اهللا 

 
 



  
٦٠٨                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

 حدثنا شبابة، عن شعبة عن معاوية بن قرة، عن أبيه، أنه أتى النيب -١٥٧٨٠–) ٦٤٢(
 وقد حلب وصر . 

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات 
 :      التخريج 

والبزار . )٢(عن الطيالسي ، عن شعبة، حنوه       وأمحد يف مسنده    .  )١( أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده       
وابن اجلعد يف مسنده    . )٣(يف مسنده عن حممد بن املثىن وعمرو بن علي عن الطيالسي ، عن شعبة ، مثله                 

وابن معني يف تارخيه عـن      .   )٤(عن أمحد بن إبراهيم العبدي عن أيب داود الطيالسي ، عن شعبة ، مثله               
: فقلت: قال شعبة . فمسح رأسه واستغفر له     وهو غالم صغري،    : وفيه. حجاج املصيصي، عن شعبة، حنوه    

وابن أيب حامت يف املراسيل من طريق ابن        . )٥(ال ، ولكن كان على عهده قد حلب وصر          : له صحبة؟ قال    
. )٧(وقد صر وحلب ألهلـه      : وابن سعد يف الطبقات عن حيىي بن عباد عن شعبة ، وقال             . )٦(معني، مثله 

وعن حممد بن   .  مسح رأسه واستغفر له      أن النيب   …  عاصم يف اآلحاد عن املصنف عن شبابة       وابن أيب 
والطرباين يف الكـبري    .  )٨(وقد حلب وصر    أنه سأل النيب  … املثىن ، نا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة        
 . )١٠( املصنف وذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب بسنده عن. )٩(بسنده عن الطيالسي ، عن شعبة ، مثله 

                                                           
 بسكون –من اجللب : جلب :  وهو املوافق لرواية الطيالسي ، قال – باجليم –جلب : لسندي ، قال ا ) ١٠٧٧: (   املسند  ، رقم  )١(

 )أرناؤوط :  ، ت ١٧٩/ ٢٦انظر مسند أمحد  . (  أي جلب املواشي إىل املدينة  –الالم 
  ) ١٩ / ٤(   املسند  )٢(
  ) ٢٧٤٩:  رقم ٢٨٠ / ٣(   كشف األستار  )٣(
  ) ١٠٨٨:  رقم ١٦٨: ص (   مسند ابن اجلعد )٤(
  ) ٤٨٧ / ٢(   كتاب التاريخ  )٥(
  ) ٣٠٦:  رقم ١٣٨: ص (   املراسيل )٦(
  ) ٣٢ / ٧(   الطبقات الكربى  )٧(
  ) ١٠٩٩ ، ١٠٩٨:  رقم ٣٣١ / ٢(   اآلحاد واملثاين  )٨(
  ) ٢٨ -٢٧ / ١٩  املعجم الكبري )٩(
  ) ١٢٨٠ / ٤(  االستيعاب )١٠(



  
٦٠٩                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

…………………………………………………………………… 
رواه أمحد بأسانيد والبزار ببعضه ، وأحد أسانيد أمحد والبزار رجاله رجال الصحيح غـري                : قال اهليثمي 

ما أدري ِلم أخرج معاوية بن قرة من رجال الصحيح ، وهو من              : قلت.   )١(معاوية بن قرة ، وهو ثقة       
 .رجال الستة 
 : ى احلديث      احلكم عل

 .إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيح  

 :      الغريب 
 فوق احللف لئال يرضعها ، قال : وصر شدصررت الناقة شددت عليها الصرار ، وهو خيط ي

من عادة العرب أن تصر ضروع احللوبات إذا أرسلوها إىل املرعى سارحة ، : ابن األثري
حت عشيا حلّت تلك األصرة وحلبت ، فهي مصرورة ويسمون ذلك الرباط صراراً ، فإذا را

. )٢(ومصرة 

                                                           
  ) ٦٧٧ / ٩(   جممع الزوائد  )١(
 )صرر : (   النهاية ولسان العرب ، مادة )٢(



  
٦١٠                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

:  حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق ، قال– ١٥٧٩٠ –) ٤٢٧(
  . حدثت أن قيس بن سعد بن عبادة خدم النيب

 .كله زائد ذا السياق ، من حديث أيب إسحاق عن قيس  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 

 . مت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات تقد
 :      التخريج 

: أخرجه البخاري يف الكبري عن مسدد، عن عيسى بن يونس، عن أبيه، عن يرمي بن أسعد اخلاريف ، قال                    
 .  )١(عشر سنني، مسح على خفيه  رأيت قيس بن سعد ، وكان خدم النيب 

عالء، روى عن قيس بن سعد وعمار بـن ياسـر،            أسعد هو والد هبرية بن يرمي اخلاريف ، أبو ال          ويرمي بن 
 . )٣(وذكره احلافظ يف اإلصابة .  )٢(وعنه أبو إسحاق 

 بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال         أخرجه البخاري يف صحيحه والترمذي يف جامعه عن أنس         ويشهد له ما  
:  األنـصاري    قال : زاد الترمذي .  مبنـزلة صاحب الشرطة من األمري       كان قيس بن سعد من النيب       

هو حممد بن عبد اهللا األنصاري ، شـيخ مـشايخ البخـاري              : واألنصاري. )٤(يعين مما يلي من أموره      
 . والترمذي 

 :      احلكم على احلديث 
، لكن تبني عند البخاري يف التاريخ أن )) حدثت : ((ن أبا إسحاق قال إفيه انقطاع عند املصنف ، إذ 

 .سعد اخلاريف الذي حدثه هو يرمي بن أ
عيسى بن يونس عن أبيه ، الظاهر أبوه األعلى أبو إسحاق ، إذ أن يونس ليس له رواية عن يرمي : وقوله 

 .، واهللا أعلم 
 
 

 

                                                           
  ) ١٤١ / ٧(   التاريخ الكبري )١(
  ) ٣١٣ / ٩( ، اجلرح  ) ٤٢٧ / ٨)   املصدر السابق  )٢(
  ) ٤٧٤ / ٥(   اإلصابة يف متييز الصحابة  )٣(
، والترمذي  ) ٧١٥٥: (  ، رقم   أخرجه البخاري ، كتاب األحكام ، باب احلاكم حيكم بالقتل على من وجب عليه)٤(

  ) ٣٨٥٠: ( يف املناقب ، باب مناقب قيس ، رقم 



  
٦١١                                           كتاب التاريخ -      -         زوائد مصنف ابن أيب شيبة                   

توفيت خدجية قبل :  حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، قال– ١٥٧٩٧ – ) ٤٢٨(
 نكح عائشة وهي بنت ست  إىل املدينة بسنتني، أو قريباً من ذلك، مثأن خيرج النيب 

 . سنني، مث نكح عائشة وهي بنت تسع 
 .كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً ، وهم ثقات 

 :      التخريج 
يب حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي، ثنا عثمان بن أيب شيبة، عن أ: وأخرج الطرباين يف الكبري، قال

ومثله بسنده عن .  بثالث سننيتوفيت خدجية قبل أن خيرج النيب : أسامة، عن هشام، عن عروة، قال
 .)١(حممد بن إسحاق 

توفيت خدجية : وأخرج ابن سعد يف الطبقات، والطرباين يف الكبري عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت 
حممد بن حسن بن زبالة عند الطرباين ، ومها الواقدي عند ابن سعد، و: وفيه. )٢(قبل أن تفرض الصالة 

 .كذابان
 :      احلكم على احلديث 

 . مرسل ، ورجاله ثقات 
 
 

                                                           
  ) ١٠٩٧:  رقم ٤٥١ / ٢٢(   املعجم الكبري  )١(
  ) ٤٥٠ / ٢٢( ، املعجم الكبري   ) ١٨ / ٧(   الطبقات الكربى  )٢(



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦١٢ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 كتاب اجلنة
 .ما ذكر يف اجلنة وما فيها مما أعد ألهلها

حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن حكيم بن جابر :  حدثنا عبد اهللا بن منري قال- ١٥٨٠٤ –) ٤٢٩(
جعل تراا  اجلنة بيده مث )١(]غرس[إن اهللا تبارك وتعايل مل ميس بيده من خلقه غري ثالثة أشياء  : ((قال

 . )) ، وكتب التوراة ملوسىاهلا املسك، وخلق آدم بيدهالورس والزعفران وجب
 . الكتب الستةىكله زائد عل: ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات

 التخريج      
 : وفيه ... أخربت أن اهللا تبارك وتعايل أخل: ن السري يف الزهد عن عبدة عن إمساعيل عن حيكم قال بأخرجه هناد

 بن ىواآلجري يف الشريعة، بسنده عن يعل ، )٣(ري مثله منوأمحد يف السنة عن عبد اهللا بن  .)٢( )) غرس اجلنة بيده((
وأبو الشيخ األصبهاين ،  )٥( من يقول القرآن خملوق ىبكر النجاد يف الزجر عل وأخرجه أبو .)٤( عبيد عن إمساعيل حنوه

 .)٧ ( إيل املصنف وعبد بن محيد وابن املنذر، وعزاه السيوطي يف الدر  )٦(صفة اجلنة يف 
  )٨( وروي حنوه مرفوعا من حديث عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن أبيه يرفعه إيل النيب 

  : احلديث  ىاحلكم عل     
هذا اليقال من مثل و. حديث عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن أبيه يرفعهشهد له مقطوع رجاله رجال الصحيح وي

 .رأي واالجتهادجهة ال
                                                 

  من املصادر األخريثبت بني معقوفتني وامل))خلق اجلنة(( ، أما طبعة مكتبة الرشد)) اجلنة بيده((يف الطبعة اهلندية   (1)
 )١/١٢٩/٤٦(  الزهد هلناد (2)

 .٦٨السنة لإلمام أمحد ص (3)  
 )١١٨٣: (رقم   الشريعة (4)
 )٩٨رقم ) ٢/٦٧(  كتاب الزجر  (5)
 )١٠٦٧: (رقم  صفة اجلنة (6)

  )٥٤٩ / ٣(   الدر املنثور  (7)
 هذا مرسل: ،وقال) ٢/١٢٥(و  البيهقي يف األمساء و الصفات ) ٤٨(  رواه الدارقطين يف الصفات رقم (8)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦١٣ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 : قـال  )١( حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب سنان عـن عبد اهللا بن أيب اهلذيل             –١٥٨٠٧ - )٤٣٠(
 )). أبعد من صنعاءالعنقود: ((مسعت عبد اهللا بن عمرو قال

 .  الكتب الستةىكله زائد عل: ع الزيادةنو
 رجال السند     

  .ومها ثقتان – وهو الثوري –تقدمت ترمجة وكيع وسفيان 
ثنتني وثالثني ومائة ، أخـرج      اهو ضرار بن مرة الشيباين األكرب الكويف ثقة ثبت ،من السادسة، مات سنة               : أبو سنان 

 )٢(. له البخاري يف األدب املفرد، وأبو داود يف املراسيل والباقون سوى ابن ماجه
 العراق، أخرج لـه     ى والية خالد القسري عل    هو أبو املغرية الكويف، ثقة من الثانية ، مات يف          : عبد اهللا بن أيب اهلذيل    

 .)٣( ي والنسائيذالبخاري يف جزء القراءة ، وأخرج له مسلم والترم
 : التخريج     

وأخرجه ابن أيب الدنيا بسنده عن      ،  )٤(وهو بعمان بالشام، يعين اجلنة    : قال: أخرجه هناد يف الزهد عن وكيع مثله وزاد       
كنا مع عبد اهللا    : وعن عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال       : وذكره املنذري )٦( املصنف إىل روعزاه السيوطي يف الد   . )٥(سفيان  

قال  )) .   صنعاء إن العنقود من عناقيدها من ههنا إىل      ((  :بن مسعود بالشام أو بعمان فتذاكروا اجلنة، فقال       ا يعين   –
   .)٧( بن أيب الدنيا موقوفاارواه : املنذري
 . )٨( هلذيل تلميذ لعبد اهللا بن مسعود كما أنه تلميذ لعبد اهللا بن عمرووعبد اهللا بن أيب ا : قلت
 .ديث احلىاحلكم عل     

 . أثر ابن مسعودشهد لهيويقال بالرأي واالجتهاد ال موقوف، رجاله ثقات ، لكن مثل هذا 

                                                 
 .حيح من كتاب الزهد وكتب الرجالعن أيب اهلذيل، والتص:   يف النسخ املطبوعة (1)

  ٢٩٨٣:  التقريب  )   ٣٠٩-١٣/٣٠٦( ذيب الكمال  (2)   
  .٣٦٧٩:   التقريب (3)
  )١٠٦:  رقم ١/١٧٩(   الزهد هلناد   (4)
  )٤٦:  (   صفة اجلنة، رقم (5)
  )١٧٤ /٦(   الدر املنثور   (6)
  )٤/٥٢٢(  الترغيب و الترهيب   (7)
(8)   ١٦/٢٤٤( ذيب الكمال      انظر(  



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦١٤ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

  ((:  حدثنا وكيع عن سفيان عن محاد عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال               – ١٥٨٠٨ - )٤٣١(
 )).  ومثرها ليس له عجم:وقال ابن عباس: ف اجلنة منه كسوم ومقطعام قالسع
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . ثقاتموهإال محاد ، تقدمت ترامجهم 

امسة ورمي   األشعري والء، أبو إمساعيل الكويف، فقيه صدوق له أوهام، من اخل           – مسلم   –هو ابن أيب سليمان     : محاد  
 .)١(باإلرجاء، مات سنة عشرين ومائة، أو قبلها، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له الباقون 

 :التخريج     
بـن  ابسنده عن عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن محاد عن سعيد  ة يف زوائد الزهد البن املبارك يويأخرجه ابن ح  

 )٣(وهناد يف الزهد عن قبيصة عن سفيان حنوه .)٢( خلار خنل اجلنة كرا، ذهب أمح:  قالريجب
 )٤(وابن أيب حامت يف التفسري عن أبيه عن الفضل بن دكني عن سفيان حنوه 

  .)٥( والبغوي يف السنة بسنده عن ابن املبارك
  هذا حديث صحيح على شرط مـسلم       :وقال. واحلاكم يف املستدرك بسنده عن احلسني بن حفص عن سفيان مطوال          

 . )٧(  ابن أيب الدنيا واحلاكموذكره املنذري وعزاه إىل .)٦(ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب
 ومل  عن ابن عباس مرفوعا إيل الـنيب        ) أم  /٧٧ل  (أن أبا نعيم أخرجه يف اجلنة له        : وذكر حمقق كتاب الزهد هلناد      

 .أجده يف املطبوع منه 
 .ديث احلىاحلكم عل     

 . نعيمو أبرواها ال يقال فيه بالرأي واالجتهاد ويقويه ما ممه رجال الصحيح، وهذا سناده حسن رجالإموقوف، 

                                                 
  ١٥٠٠:    التقريب   (1)
 )١٤٨٨ : (رقم  الزهد البن املبارك (2)

 )١٠٨، ١٠٠رقم /١٨١ ، ١/١٧٤( الزهد هلناد (3) 
 ) ١٠/٣٣٢٨(  تفسري ابن أيب حامت  (4)

 ) .١٥/٢٢١(شرح السنة   (5)  
  )٤٧٦-٢/٤٧٥( املستدرك  (6)  
 )٤/٥٢٣(والترهيب  الترغيب (7)  



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦١٥ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

………………………………………………………………………… 
 : الغريب     
  .)١( أغصان النخيل:  سعف

 . )٢( األزر واألرديةككل ما يفصل وخياط من قميص وغريه، وما ال يقطع أيضا : املقطع من الثياب  : مقطعام
 . )٣( النوي:  عجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 )سعف (   النهاية مادة  (1)
 )قطع (   املصدر السابق، مادة  (2)
 )عجم :  (   املصدر السابق، مادة (3)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦١٦ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

: عـن سـلمان قـال     )١( حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب ظبيان عن جرير         – ١٥٨١١ - )٤٣٢(
 . ))الشجر والنخل أصوهلا وسوقها اللؤلؤ((
 .كله زائد علي الكتب الستة:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . وهو سليمان بن مهران تقدما–وكيع واألعمش 

الكويف ، ثقـة ، مـن        - بفتح اجليم وسكون النون واملوحدة       –حصني بن جندي بن احلارث اجلنيب       هو  :  أبو ظبيان 
: وجرير )٢( بفتح املعجمة وسكون املوحدة   :  وظبيان .، وقيل غري ذلك، أخرج له اجلماعة       الثانية ، مات سنة تسعني    

 . هو ابن عبد اهللا البجلي الصحايب املشهور
 :التخريج     

 .)٤( ، وأبو نعيم يف احللية من طريق هناد)٣(  الزهد عن أيب معاوية عن األعمش مطوالأخرجه هناد يف
 :يث د احلىاحلكم عل     

 .وهذا مما ال يقال بالرأي واالجتهاد.  رجاله رجال الشيخني،موقوف إسناده صحيح
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 يث والتصحيح من املصادر األخريرح :يف النسخ املطبوعة  (1)
 ١٣٦٦:   التقريب(2)

 )٢٠٢رقم )(١/١٧٣(الزهد هلناد  (3)  
 )١/٢٠٢( حلية األولياء  (4) 



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦١٧ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

إن أهـل اجلنـة      : ((قال ، عن أنس بن مالك    ، عن سليمان التيمي   ،حدثنا يزيد بن هارون   –١٥٨٢٢–) ٤٣٣ (
يأتون جباال من املسك أو جباال من مسك، أو كثبانا من مـسك فيبعـث اهللا                ف ، السوق انطلقوا بنا إىل  : ليقولون

 . )) حسنا ويقولون ألهليهم مثل ذلك لقد ازددمت بعدنا: عليهم رحيا فيدخلهم منازهلم فيقول هلم أهلوهم
 . ر املسك من ذكإنه زائد ذا السياق:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . قتانثومها ، تقدمت ترمجتهما 

 :التخريج     
وعبد الرزاق يف املصنف عن معمر عن قتادة عن          . )١(ي بن نافع مرفوعا     فاد يف زوائد الزهد عن ش     محأخرجه نعيم بن    

 .)٣( منهر قال حدثنا قتادة عن أنس قريبا معن حممد بن بشر عن مع وسيورده املصنف)٢(أنس خمتصرا 
 . )٤(بإسناد جيد: بن أيب الدنيا موقوفا، وقالا وذكره املنذري يف الترغيب والترهيب وعزاه إىل

إن يف اجلنة لسوقا يأتوا كل مجعة فتهب        (( : وأخرج مسلم يف صحيحه كتاب اجلنة عن أنس رضي اهللا عنه مرفوعا           
 حـسنا   ازدادوا، فريجعون إيل أهلـيهم وقـد        ريح الشمال فتحثو يف وجوههم وثيام، فيزدادون حسنا ومجاال          

زددمت بعدنا حـسنا    اوأنتم ، واهللا لقد     : زددمت بعدنا حسنا ومجاال، فيقولون    اواهللا لقد   : ومجاال، فيقول هلم أهلوهم   
 .)٥( )) ومجاال
 .ديثاحلكم علي احل     

ويقويه احلـديث الـذي يف      ،  اد   رجال الشيخني، وهذا مما ال يقال فيه بالرأي واالجته         هموقوف إسناده صحيح رجال   
 . صحيح مسلم

                                                 
 )٧٠ – ٦٩ص (   الزهد البن املبارك (1)
 )١١/٤١٨(  املصنف (2)
  .١٢٤٨٣،١٥٨٧٣: (املصنف، رقم  (3)
  )٤٥١ / ٣( التغيب و الترهيب   (4)
 )٢٨٣٣( :   كتاب اجلنة  رقم (5)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦١٨ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 عن عبـد اهللا بـن       ، عن خالد بن معدان    ، عن ثور  ، حدثنا عيسى بن يونس    – ١٥٨٢٥ -)٤٣٤(
جوف اجلنة مطوية معلقة بقرون الشمس تنشر يف كل عام مرة، وأرواح املؤمنني يف               : (( قال )١(عمرو

 )).مثر اجلنةطري خضر كالزرازير يتعارفون، ويرزقون من 
 .كله زائد علي الكتب الستة:  موضع الزيادة

 :رجال السند     
  .وهم ثقات، تقدمت ترامجهم مجيعا 

 :التخريج     
 .)٢(خرجه أبو نعيم يف احللية  بسنده عن ثور مثلهأ

 :ديث احلىاحلكم عل     

 .موقوف رجاله رجال الصحيح، وهذا مما ال يقال بالرأي واالجتهاد
 : الغريب    

  .)٣(، وهي واحدة األزرار اليت تشد ا الكلل، والستور الىت  تكون يف حجلة العروس  مجع زر:رالزرازي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ى والتصحيح من املصادر األخر عبد اهللا بن عمر: يف املطبوع   (1)
   )١/٢٩٠(   حلية األولياء  (2)

 )زر : (   النهاية، مادة  (3)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦١٩ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

إن احلور  : ((عمن مسع أنسا يقول   ،  بن أيب ذئب  ا عن   ، حدثنا شبابة بن سوار    – ١٥٨٣٥ - )٤٣٥(
 : العني يف اجلنة يتغنني يقلن

 )). الكرام حبسنا لالزواج  حنن اخلريات احلسان
 .  رضي اهللا عنه إنه زائد من حديث أنس بن مالك:  ع الزيادةون

 :رجال السند     
 . حممد بن عبد الرمحنهو و: وابن أيب دئب ابه بن سواربتقدمت ترمجة ش

 :التخريج     
  عن عون بـن    ، عن ابن أيب ذئب    ،أخربين ابن أيب فديك   ،  أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري عن عبد الرمحن بن شيبة           

احلور العني   إن (( : قال رسول اهللا    : عن ابن ألنس بن مالك أن أنس بن مالك قال         ،اخلطاب بن عبد اهللا بن رافع       
 . )) اج كراموخبئنا ألز    :            حنن احلور احلسان  :     يف اجلنة يتغنني

 .  مثلهن النيبوقال إمساعيل حدثين أخي عن ابن أيب ذئب عن عبد اهللا بن رافع عن أنس ع:  قال
 .)١( من مسع أنس بن مالك قولهعقال آدم نا ابن أيب ذئب :  قال

  وأخرجه الطرباين يف األوسط  بسنده عن ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن عون بن اخلطاب عن أنس عن النيب                       
 . )٢( حنوه

 . )٣( قواث ورجاله و، رواه الطرباين يف األوسط:قال اهليثمي
  )٤( وإسناده مقارب– واللفظ له –رواه ابن أيب الدنيا والطرباين : وقال،  يف الترغيب والترهيب وذكره املنذري

 . )٥(رواه البيهقي عن ابن ألنس بن مالك مل يسمه عن أنسو
  )٦(.ى أيب يعلوذكره احلافظ ابن كثري يف تفسريه يف سورة الواقعة وعزاه إىل

 .)١(  املصنف وابن مردويةوذكره السيوطي يف الدر املنثور وعزاه إىل

                                                 
  )١٦ /٧(    التاريخ الكبري   (1)
  )٦٤٩٧(   املعجم األوسط، رقم   (2)
  )١٠/٧٧٥(  جممع الزوائد   (3)
  ) ٥٣٨/ ٤(   الترغيب و الترهيب   (4)
  )   ٣٧٨(   البعث و النشور ، رقم   (5)
 .، ومل أجده يف مسند أيب يعلى املطبوع  ) ٣٤٠٢ / ٧(   تفسري القرآن العظيم   (6)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٢٠ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

………………………………………………………………………….. 
 .)٢(جاء يف كالم احلور العني من حديث علي رضي اهللا عنه حنوه وأخرجه الترمدي يف صفة اجلنة باب ما

 :ديث احلىاحلكم عل     
والطرباين عـن أنـس   نه البخاري لكن عن ابن ألنس بي. ده انقطاع عند املصنف ، والرجل الساقط   اسنإموقوف، ويف   

 ومل يذكرا   )٤(وابن أيب حامت يف اجلرح      )٣(مباشرة وهو عون بن اخلطاب بن عبد اهللا بن رافع ذكره البخاري يف تارخيه               
 .  فهو إذا يف عداد اهولني)٥( وذكره ابن حبان يف الثقات. له جرحا وال تعديال

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          
  .٦/١٥٠ الدر املنثور  (1)
  ) ٢٥٦٤(   باب ما جاء يف كالم احلور العني، رقم   (2)

  )١٦ / ٧(   التاريخ الكبري    (3)
  )٣٨٦ / ٦( اجلرح و التعديل    (4)  

  ) ٢٧٩ / ٧(   الثقات   (5)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٢١ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

عن أيب أيـوب األزدي أو شـهر بـن          ،  عن قتادة   ،  عن مهام   ،   حدثنا يزيد بن هارون      – ١٥٨٣٧ -) ٤٣٦(
 يف اجلنة من عتاق اخليل وكرام النجائب يركبها أهلها،         : ((  قال ، عن عبد اهللا بن عمرو     – شك مهام    –حوشب  
 . )) احلناء سيد رحيان اجلنة: وقال
 . الكتب الستةىكله زائد عل : ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .   أبا أيوب األزديتقدمت ترامجهم إال
 حبيب بن مالك، ثقة ، من الثالثة مـات بعـد            : ويقال ،مسه حيي بن مالك   اهو املراغي العتكي،     : أبو أيوب األزدي  

 . )١( الثمانني، أخرج له اجلماعة إال الترمذي
 :التخريج     

يوب عن عبد اهللا بن عمرو عن أيب أ، عن قتادة ، عن مهام ، أخرجه ابن املبارك يف الزهد رواية نعيم بن محاد 
 .)٢( )) أهلها احلناء سيد رحيان اجلنة وإن فيها من عتاق اخليل وكرام النجائب يركبها(( :  قال

 :ديث احلىاحلكم عل     
 ابن املبارك مل يذكر     ن إسناده صحيح إن كان الراوي عن عبد اهللا بن عمرو أبا أيوب األزدي وهو الراجح أل                ،موقوف

 .حوشب ن بكان الراوي عن عبد اهللا بن عمرو شهرغريه، وضعيف إن 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
  ٧٩٤٩ :  التقريب ، ) ٦٢-٣٣/٦٠: (ذيب الكمال  (1)

  ) ٢٣(   الزهد البن املبارك ، رقم   (2)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٢٢ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

يـا أبـا    : قيل:  قال ،عن لقيط بن املثين الباهلي    ،  يرير عن اجل  ، حدثنا إمساعيل بن علية    – ١٥٨٣٩ – )٤٣٧ (
 . ))  عليها املياثرائبج النىعل - واهللا – نعم: ((يتزاور أهل اجلنة؟ قال: أمامة
 : تب الستة الكى كله زائد عل: لزيادةاع نو

 : رجال السند     
  .  وهو سعيد بن إياس–يري رتقدمت ترمجة إمساعيل واجل
 .)١(خيطئ وخيالف جلريري ،اأبو املثين، يروي عن أيب أمامة، وعنه : لقيط بن املثين الباهلي

 .هو صدي بن عجالن الباهلي الصحايب املشهور ف:  أبو أمامة
 : التخريج     

 غري املصنف ذا الوجهمل أجد أحدا أخرجه .  
 )٢(؟هل يتزاورون أهل اجلنة : قيل: مر عن حييي بن أيب كثري قالعوأخرج حنوه عبد الرزاق يف املصنف عن م

 :ديث احل ىاحلكم عل     
 .  لقيط بن املثين الباهليبسبب سناده ضعيف إموقوف له حكم الرفع و

 :      الغريب 
 .)٣( وهو الفاضل الكرمي من كل حيوان مجع جنيبة تأنيث النجيب ،: النجائب 

 . )٤(مجع ميثرة ، مفعلة ، من الوثارة ، وهو الوطيء اللني : املياثر 
 
 
 
 
 

 

                                                 
  ) ٣٤٤ / ٥(   الثقات البن حبان   (1)
  )٤١٨ /١١(  املصنف   (2)
 )جنب : (   النهاية ، مادة   (3)
 )وثر : (   املصدر السابق ، مادة   (4)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٢٣ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 ، عن قيس بن الـسكن     ، عن منهال بن عمرو    ، عن األعمش  ،حدثنا أبو معاوية  -١٥٨٤٠-)٤٣٨(
 يلتفت  ته فيشرا مث  إن الرجل من أهل اجلنة ليؤيت بالكأس وهو جالس مع زوج            (( :قال،  عن عبد اهللا  

 . )) يف عيين سبعني ضعفا حسناقد ازددت :  زوجته فيقولإىل
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم إال قيس بن السكن

 )١(.مات قبل السبعني، أخرج له مسلم والنسائي، هو األسدي الكويف، ثقة، من الثانية :  قيس بن السكن
 :التخريج     

 .)٢( املصنفذكره السيوطي يف الدر املنثور وعزاه إىل
 :حلديث  اىاحلكم عل     
 . سناده صحيحإو، قوف له حكم الرفع  مو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
  ٥٥٧٨:    التقريب  (1)
  )١٥٥ / ٦(   الدرر املنثور   (2)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٢٤ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

امة بن عقبة املخلمي عن زيد بن أرقم        مث عن   ،شم ثنا األع  ، حدثنا وكيع وعبدة بن سليمان     –١٥٨٤١-) ٤٣٩(
 قوة مائة رجـل يف األكـل والـشرب واجلمـاع            ىإن الرجل من أهل اجلنة ليعط      (: ( قال رسول اهللا    : قال

 حاجة أحدكم     فإن الذي يأكل ويشرب تكون له احلاجة؟ فقال رسول اهللا           : والشهوة، فقال رجل من اليهود    
 )). يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمرقعر
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .تقدمت ترمجة وكيع وعبدة بن سليمان واألعمش

 ثقة ، من الرابعة، أخرج البخاري له يف األدب          –بضم امليم وفتح املهملة وكسر الالم الثقيلة         -: مثامة بن عقبة احململي   
 .)١( املفرد وأخرج له النسائي

 :التخريج     
أمحد يف سنده عن أيب معاويـة       و . )٢(عمش خمتصرا هناد يف الزهد عن وكيع ويعلي وحممد وأيب معاوية عن األ           أخرجه

وابن حبـان يف    . )٥( بسنده عن األعمش حنوه    ىالنسائي يف الكرب  و. )٤( والبزار يف مسنده   .)٣(ووكيع عن األعمش حنوه   
وأخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط بأسـانيده عـن         . )٦(حنو،أيب معاوية عن األعمش   عن  صحيحه  بسنده عن هناد      

 وأبو نعيم يف احللية  بسنده عن داود الطائي عن األعمش . )٧(امة حنو املصنفمثرون بن سعد عن األعمش وها
ورواه البزار ، ورجال أمحد والبزار      ... رواه كله الطرباين يف األوسط ويف الكبري بنحوه وأمحد          : قال اهليثمي  . )٨( حنوه

 .)٩( امة بن عقبة وهو ثقةمثرجال الصحيح غري 
  إسناده صحيح  :حلديث ى ااحلكم عل 

                                                 
  .٨٥٤:    التقريب (1)
  )٩١رقم١/١٦٧(  الزهد هلناد (2)
  )٣٧١، ٣٦٧/ ٤( د   املسن(3)
  )٣٥٢٢(   كشف األستار، رقم ،  (4)
 )٦/٤٥٤/١١٤٧٨(   السنن الكربى  (5)
  )٧٤٢٤ رقم  ١٦/٤٤٦(   اإلحسان    (6)
  )٨٨٧٦( املعجم األوسط، رقم  )  ٥٠١٠-٥٠٠٤: (  املعجم الكبري ، رقم (7)
  )٣٦٦ / ٧(  حلية األولياء   (8)
 )١٠/٧٦٩(جممع الزوائد   (9)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٢٥ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

قـال  : قـال ،   عن عبيد بن عمري    ، عن جماهد  ، عن األعمش  ،حدثنا أبو معاوية  -١٥٨٤٤–)٤٤٠(
 )). فها وأبواار واحدة منها غةلة لرجل له دار من لؤلؤـز أهل اجلنة مندىنأإن  (( :رسول اهللا 

 .زائد ذا السند والسياق:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 . ، وهم ثقات مجهم مجيعا تقدمت ترا
 :التخريج     

 .)١( أخرجه أبو نعيم يف احللية بسنده عن عثمان بن أيب شيبة عن جرير عن منصور عن جماهد عن عبيد حنوه
 أهل اجلنة الذي له مثانون ألـف        أدىن: ((أخرجه الترمذي من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه         ويشهد له ما    

إن : ((  ويف رواية  ))ياقوت كما بني اجلابية وصنعاء    ورجد  بوجة، وتنصب له قبة لؤلؤ وز     ثنتان وسبعون ز  اخادم و 
  )) لؤلؤة منها لتضئ ما بني املشرق واملغربأدىن

 .)٢( هذا حديث غريب ال تعرفه إال من حديث رشدين: قال أبو عيسى
 :لى احلديثاحلكم ع     

 . رجاله رجال الصحيح، مرسل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٣/٢٧٤ حلية األولياء  (1)
  )٢٥٦٢:  (   أخرجه الترمذي يف صفة اجلنة، باب ما جاء ألدىن أهل اجلنة من الكرامة رقم  (2)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٢٦ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

ـ  عن سليمان بن     ،أخربنا جرير بن عثمان   :  قال ، حدثنا يزيد بن هارون    – ١٥٩٤٩ – )٤٤١(  ،ريمن
إن الرجل من أهل اجلنة ليجئ فتـشرف عليـه           : (( عن عبد اهللا بن عمر قال      ،عن سفيان بن عمري   

ومـن أنـنت؟    :  بك منا، فيقول   ما أنت حني خرجت من عندنا بأوىل      ! يا فالن بن فالن   : النساء فيقلن 
 فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جـزاء مبـا كـانوا               :  الاليت قال اهللا تعايل    حنن من : فيقلن
 . ]١٧  :  السجدة[  ))   يعملون

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 : رجال السند     

 .تقدمت ترمجة يزيد بن هارون ، وباقيهم مل أجد هلم ترمجة
 :التخريج     

 .)١( املصنف املنثور  إىلعزاه السيوطي يف الدر
 :     احلكم على احلديث 
 .يف إسناده من مل أعرفهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  )١٧٦ / ٥(   الدر املنثور   (1)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٢٧ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

بن ضمرة   عن عاصم، عن أيب إسحاق، عن إسرائيل،حدثنا وكيع بن اجلراح–١٥٨٥١– )٤٤٢ (
 ىل إذا انتهوا إ حىت]٧٣: الزمر[، ا  اجلنة زمرقوا رم إىلتاوسيق الذين : مسعت عليا يقول: قال

باب من أبواب اجلنة، وجدوا عند باا شجرة خترج من حتت ساقيها عينان، فيأتون إحدامها كأمنا 
شارهم بعدها أبدا، وال بري أتغفال ت: أمروا ا فيتطهرون فيها، فتجري عليهم نضرة النعيم، قال

 فتذهب ما يف  فيشربون منها،ى األخرمث يعمدون إىل: تشعث شعورهم بعدها أبدا، كأمنا دهنوا، قال
 ، دخلوها خالديناسالم عليكم طبتم ف:فيقولون، ، وتتلقاهم املالئكة ى وقذىبطوم من أذ

 ، كل غلمان صاحبهم يطيفون به فعل الولدان باحلميم يقدم من الغيبةىويتلق:  قال]٧٣: الزمر[
زواجه من احلور  أشر قد أعد اهللا لك من الكرامة كذا، ويسبق غلمان من غلمانه إىلبأ: يقولون

: نعم،قال:  فيقولون؟أنتم رأيتموه: فيقلن:  قد أتاكن، قال–بامسه يف الدنيا–العني، فيقولون هذا فالن
ويدخل اجلنة، فإذا منارق مصفوفة وأكواب :  أسكفة الباب، قال حىت خيرجن إىلحفيستخفهن الفر
 تأسيس بنيانه فإذا هو قد إىلفينظر :  أريكة من أرائكه، قالىايب مبثوثة، فيتكئ علرموضوعة، وز

فلوال ،  سقفهمث يرفع طرفه إىل:  قال، جندل اللؤلؤ بني أصفر وأمحر وأخضر ومن كل لونىأسس عل
 وقالوا احلمد هللا الذي هدانا هلذا، وما كنا:  مث قرأ،بصره أن يذهب بالربق َّأن اهللا قدره له ألمل

 ]٤٣: األعراف[ .  لوال أن هدانا اهللاىلنهتد
 . الكتب الستةى كله زائد عل: الزيادةع نو

 : رجال السند     
 . فصدوقاتقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات إال عاصم

 :  التخريج     
أخرجه الطربي يف تفسريه عن جماهد بن موسى عن يزيد و  )٢( وعبد الرزاق يف تفسريه )١(بن املبارك يف الزهد،اأخرجه 

 )٣(عن عاصم بن ضمرة عن علي حنوه عن شريك بن عبد اهللا عن أيب إسحاق 

                                                 
  ) ٥٠٩(   الزهد البن املبارك (1)
  )١٧٦ ٢(   تفسري عبد الرزاق  (2)
  ).٢٤ / ٢٤(  جامع البيان  (3)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٢٨ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

………………………………………………………………………… 
عـن  مالك بن إمساعيل حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عاصم           ،  وابن أيب حامت يف تفسريه عن أبيه حدثنا أبو غسان         

زهري عـن أيب    والضياء يف املختارة بسنده عن       )٢(وابن اجلعد يف مسنده عن زهري عن أيب إسحاق حنوه             )١( علي مثله 
 .)٤(  وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة عن علي بن اجلعد عن زهري بن معاوية عن أيب إسحاق حنوه)٣( إسحاق حنوه

بن املبـارك يف    اوذكره السيوطي يف الدر املنثور وعزاه إيل         )٥(بن حامت   اوذكره احلافظ ابن كثري يف تفسريه  وعزاه إيل          
وابن رهوية وعبد بن محيد وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة والبيهقي يف البعث والضياء               الزهد وعبد الرزاق وابن أيب شيبة       

ورواه ابن أيب الدنيا أيضا والبيهقي وغريمها عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا عليه               : وقال املنذري  .)٦( يف املختارة 
 . )٧( وهو أصح وأشهر، حنوه 
 :ديث احلىاحلكم عل     

  تعنه من أصح الروايا ، لكن رواية إسرائيل نعوقد عن أيب إسحاق تدليسسناده فيه ضعف لإ وموقوف له حكم الرفع
 :ريبغال     

 عتبته العليا، وقد تستعمل يف السفلى، واقتصر يف التهذيب          -بضم اهلمزة -وأسكفة الباب : قال الفيومي  :أسكفة الباب 
 )٨(األسكفة عتبة الباب اليت يوطأ عليها، واجلمع أسكفات : وخمتصر العني عليها، فقال

 )٩(. نب أو وسخ أو غري ذلكتقذاة، وهو ما يقع يف العني واملاء والشراب من تراب أو مجع : ىقذ
 )١٠( أوشك وقرب : أملَّ

                                                 
  )٣٢٦٢ / ١٠( حامت  تفسري ابن أيب(1)  

  )٢٦٦٣:  (   مسند ابن اجلعد، رقم (2)
  ) ٥٤٢: (   املختارة ، رقم (3)
  )٨: (   صفة اجلنة، رقم (4)
  )٧/٣٠٦٠(  تفسري القرآن العظيم  (5)
  )٥/٣٤٢(  الدرر املنثور  (6)
  )٤/٤٩٦(  الترغيب و الترهيب  (7)
 )سكف : (   املصباح املنري، مادة(8)
 )قذى: (نهاية، مادة   ال(9)

 )ملم :( املصدر السابق،مادة(10)  



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٢٩ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 عن أيب هريـرة     ، عن خالد  ، عن أيب مالك األشجعي    ، حدثنا يزيد بن هارون    –١٥٨٥٢ – )٤٤٣(
 ادون يف  إن أهل اجلنة ليزدادون مجاال وحسنا كما يـزد           حممد ىوالذي أنزل الكتاب عل    : ((قال

 . ))  امالدنيا قباحة وهر
 . الكتب الستةىكله زائد عل: ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم ، واسم أيب مالك سعد بن طارق وخالد هو ابن معدان

 :التخريج      
 .أجد من أخرجه ذا الوجه مل 

 فتهب ريح الشمال، فتحثو يف وجـوههم        ، إن يف اجلنة سوقا يأتوا كل مجعة       ((: أنس بن مالك   ديثحويشهد له   
 )١( ))  وثيام فيزدادون حسنا ومجاال

 :ديث احلى احلكم عل      
 . إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح،موقوف

 
 ((: عن عبد اهللا قـال    ص،   عن أيب األحو   ، عن أيب إسحاق   ،عن إسرائيل ،   حدثنا وكيع    –١٥٨٥٤ –) ٤٤٤ (

  .  ؟)) سقيكن ؟ من أين قطف لكنمن أين : يقول غلمان أهل اجلنة
 .كله زائد علي الكتب الستة:  وع الزيادةن

 :رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات

 :التخريج 
 .مل أجد له خترجيا

 :ديث احلىاحلكم عل     
من أصـح   ، وروى عنه إسرائيل، وروايته عنه       موقوف رجاله رجال الصحيح لكن فيه عنعنة أيب إسحاق وهو مدلس          

 .الروايات 

                                                 
 ) ٢٨٣٣ : ( رقم ، أخرجه مسلم يف صفة اجلنة (1)
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 ،حدثين حممد بن كعب   : قال،   عن موسى بن عبيدة      ، حدثنا زيد بن احلباب    – ١٥٨٥٩-) ٤٤٥ (
إين ألعلم آخر أهل اجلنة دخوال اجلنـة،   : ((   قال رسول اهللا: عن عوف بن مالك األشجعي قال    

 كـان بـني     ،لنار النار وأهل ا اجلنة،  كان يسأل اهللا أن يزحزحه عن النار، إذا دخل أهل اجلنة            ال  رج
:  فقـال  ؟زحزح عن النار  تأمل تسأل أن                    يا ابن آدم  :  فقيل ، أدنين من باب اجلنة    !رب يا: ذلك، فقال 

ظلـها  بل  ظأدنين منها ألست  :  شجرة عند باب اجلنة، فقال     ومن مثلك، فأدنين من باب اجلنة، فنظر إىل       
 أفـضل مـن      فأدنين منها وإىل   ؟ومن مثلك ! رب يا:مل تقل؟ فقال  أ! يا ابن آدم  : كل من مثرها، قال   آو

 قال  – عدا:  فأدنين فقيل  ؟ومن مثلك :  أمل تقل، حىت قال    !يا ابن آدم  :  أدنين فقال  !                  رب يا: ذلك، فقال 
 ، يعين أعيـا   –حىت إذا بلح     فيعدو: فلك ما بلغته قدماك، ورأته عيناك، قال       –الشد  : العد  : بكر أبو
قد رضي عين ريب، فلـو أذن يل يف         : لك مثله وأضعافه فيقول   :  وهذا يل ، فيقال    هذا يل ! رب يا: قال

 )). وسعتهمأل أهل الدنيا وطعامهم  كسوة
 .   الكتب الستة ذا السياق ىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم مجيعا 

 :التخريج    
وأبو نعـيم يف    ،  )٣(والطرباين يف الكبري عن طريق املصنف حنوه      ، )٢(يف مسنده     والرباز ،)١(أخرجه ابن املبارك يف الزهد      

  )٤(نة صفة اجل
  )٥(أخرجه مسلم والترمذي قريبا منه من حديث املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه ويشهد له ما 

 :     احلكم على احلديث
 .اهد، فيصري حسنا لغريهموسى بن عبيدة الربذي، ضعيف، لكن يتقوى بالش: ضعيف اإلسناد، فيه 

                                                 
  ) ١٢٦٥: (   الزهد البن املبارك، رقم  (1)
  )٣٥٥٦:  (   كشف األستار، رقم  (2)

  )١٤٢: رقم ١٨/٧٧( املعجم الكبري    (3)  
  )٤٥٣:  (   صفة اجلنة، رقم(4)
  )٣١٩٦:  ( و الترمذي يف التفسري، باب تفسري سورة السجدة، رقم  ) ٨٩: ( مسلم يف اإلميان، رقم   أخرجه (5)
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  عن على يف هذه اآلية     ، عن النعمان سعد   ،عن عبد الرمحن بن إسحاق    ،   حدثنا أبو معاوية   –١٥٨٦١ –) ٤٤٦ (
 يوم حنشر املتقني إىلا الرمحن وفد  ،]ما - واهللا أما – حيشرون ء أي شيى هل تدرون عل:مث قال،  ]٨٥ : مرمي 

ـ نوق مل تر اخلالئق مثلها، عليها ر       أقدامهم، ولكنهم يؤتون ب    ىحيشرون عل   ال الـذهب، وأزمتـها الزبرجـد،      ح
 . رعوا باب اجلنةق يفيجلسون عليها، مث ينطلق م حىت

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 .تقدمت ترامجهم مجيعا، وعبد الرمحن بن إسحاق هو الواسطي ضعيف، والنعمان بن سعد مقبول
 :لتخريجا     

ن طريق عبد الرمحن مائد املسند ومام أمحد يف زإلأخرجه عبد اهللا بن ا   و.  )١(أخرجه هناد يف الزهد عن أيب معاوية مثله         
 .)٣( وابن جرير يف تفسريه بسنده عن عبد الرمحن حنوه .)٢( بن إسحاق

ـ    : وقال،   طريق عبد الرمحن بن إسحاق حنوه      منواحلاكم يف املستدرك      شـرط مـسلم ومل   ىهذا حديث صحيح عل
 . )٤( بل عبد الرمحن هذا مل يرو له مسلم وال خلاله النعمان، وضعفوه: قلت: قال الذهيب . خيرجاه

 . )٥(عبد الرمحن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف: رواه أمحد، وفيه: ي يف امع وقالثموذكره اهلي
والسيوطي يف الـدر املنثـور      . )٦(ابن حامت وابن جرير   مام أمحد و   عبد اهللا بن اإل    بن كثري يف تفسريه وعزاه إىل     اوذكره  

والبيهقي  ، دوية واحلاكم وصححهريب حامت وابن مأوعبد اهللا بن أمحد وابن جرير وابن املنذر وابن         ، املصنف   وعزاه إىل 
 .)٧( يف البعث

 :ديث احلىاحلكم عل     
 .، فيه عبد الرمحن بن إسحاق الواسطي ، ضعيف موقوف وإسناده ضعيف 

                                                 
 )٨٧: رقم١/١٦٢(  الزهد هلناد   (1)
  )١/١٥٥(  املسند   (2)

  )١٦/٩٦( جامع البيان     (3)
  )٣٧٧ / ٢(   املستدرك   (4)
  )١٥١ / ٧(   جممع الزوائد  (5)
  )٥/٢٢٥٠( عظيم    تفسري القرآن ال(6)

  )٢٨٥ / ٤(   الدر املنثور   (7)
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عن خيثمة عـن    ،   ة عن عاصم بن دل    ،حدثنا محاد بن سلمة   : حدثنا عفان قال  –١٥٨٦٦–)٤٤٧ (
ت اجلنـة،   ق يشرفون منها، فإذا أشرف أحدهم أشر      ىإن ألهل عليني كو    : ((بن عمرو قال  اعبد اهللا   

 . ))  أشرف رجل من أهل علينيقد: فيقول أهل اجلنة: قال
 .تة الكتب السىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . فصدوقاًتقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات إال عاصم

 :التخريج     
 .)١(  املصنف وعزاه إىل، املنثور رمل أجد له خترجيا، وذكره السيوطي يف الد

ا، فإذا أشرف رجل من     ذ اجلنة من ك   إن أهل عليني لينظرون إىل     (: (القرطيب يف تفسريه عن ابن عمر مرفوعا         وذكر
أشرف رجل من أهل عليني األبرار أهـل        : ما هذا النور ؟ فيقال    : ت اجلنة لضياء وجهه، فيقولون    قأهل عليني أشر  
 . ومل يذكر سنده وال درجته.  )٢( )) الطاعة والصدق

 :ديث احلىاحلكم عل     
 .حسن ، فيه عاصم بن دلة  سناده إموقوف له حكم الرفع و

 :الغريب     
 كل كوة غري نافذة : املشكاة، وقيل:  الثقبة يف احلائط، و الكوة يف لغة احلبشة - وتضمتفتح- والكوة: ىكو

  .)٣(مشكاة 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  )٣٢٧ / ٦(   الدر املنثور    (1)
  )٢٦٣ / ١٩(   اجلامع ألحكام القرآن   (2)
 )كوى: (  املصباح املنري، مادة  (3)
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 حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن احلـارث عـن أيب                  -١٥٨٧٥- )٤٤٨ (
: ا؟ قـال  أين فقراء هذه األمـة ومـساكينه       (( :جيمعون فيقال : عمرو قال بن  عن عبد اهللا     )١(كثري

ووليـت  : وأراه قال :  ابتليتنا فصربنا وأنت أعلم، قال     !رب يا: ما عندكم؟ فيقولون  :فيربزون، فيقال 
ـ       ،  صدقتم  : فيقال: األموال والسلطان غرينا، قال     شـدة   ىفيدخلون اجلنة قبل سائر النـاس، ويبق

كراسي مـن   يوضع  : فأين املؤمنون يومئذ؟ قال   : قلت:  ذوي األموال والسلطان، قال    ىاحلساب عل 
 . ))  من ساعة من ارنور ويظلل عليهم الغمام ويكون ذلك اليوم أقصر عليهم

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  موضع الزيادة
 :رجال السند     

 .تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات إال أبا كثري الزبيدي 
  )٣(ثقة : وقال اهليثمي  ،)٢(النسائي والعجليه ثق وومقبول ،: قال احلافظ  : أبو كثري الزبيدي

 :التخريج     
 .)٥( وابن حبان يف صحيحه مرفوعا بسنده عن مسكني بن بكري عن شعبة حنوه)٤( أخرجه ابن املبارك يف الزهد
بـن  ا عن طريق أمحد بن حنبل عن حممد بن جعفر عن شعبة موقوفا و عن طريق مسكني                   وأخرجه أبو نعيم يف احللية    
 . )٦(  مسكني بن بكريهغريب من حديث شعبة تفرد به عن:  بو نعيمأقال   .بكري عن شعبة مرفوعا

  . )٧(أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي،وكان صاحب حديث ، صدوق خيطئ:  مسكني  عناحلافظقال 
 .)٨(لكن وثقه ابن عمار والبزار، وذكره ابن حبان وابن شاهني يف الثقات وأخرج له الشيخان  : قلت

 . )١(ذري وعزاه إيل الطرباين وابن حبان يف صحيحهوذكره املن

                                                 
 .عمرو  من كالم عبد اهللا بن١٦٥٦٤أيب بكر، وجاء علي الصواب يف كتاب الزهد ح : يف النسخ املطبوعة  (1)
  )٢٢٠-٢١٩ / ٣٣(   ذيب الكمال  (2)
  )٦١١ / ١٠(  جممع الزوائد   (3)

  )٦٤٣   (  :الزهد، رقم (4)  
  )٤٣٦-٤٣٥/ ١٦(  اإلحسان، رقم   (5)
  )٢٠٦ / ٧، ٢٨٩ / ١(   حلية األولياء  (6)
  ١٦٥٩:    التقريب (7)
  )٤٦٦: (   انظر هدي الساري ، ص (8)
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………………………………………………………………………… 
 .)٢( رجاله رجال الصحيح غري أيب كثري الزبيدي وهو ثقة:  وقال، الطرباين يف امع مرفوعا وعزاه إىلواهليثمي

 :ديث احلىاحلكم عل     
 كمـا   مقبول عند ابن حجر ثقة عند غريه       كثري وهو    موقوفا ومرفوعا غري أيب   رجال الصحيح    رجاله   ،سناده صحيح إ

 . تقدم

 عن جماهد   ، عن يعلي بن مسلم    ،عن سفيان بن حسني   ،   حدثنا يزيد بن هارون    –١٥٨٧٩– )٤٤٩ (
وهل تدرون :  فقال]٨ :  ، غـافر ٥٠:، ص   ٣٣: فاطر[،  ن   عد تجنا املنرب   ى  أن عمر بن اخلطاب قرأ عل     

 كل باب مخسة وعشرون ألفـا مـن         ى مخسة آالف باب، عل    قصر يف اجلنة له   :  عدن؟ قال  تما جنا 
 هنيئـا  ، وصـديق - قرب رسول اهللا وأشار إىل –احلور العني، ال يدخله إال نيب هنيئا لصاحب القرب     

  أن يسوقها إيلَّ   ى من ضري إنه لقادر عل     والذي أخرجين :  مث قال  ؟ لعمر شهادة  بكر، وشهيد وأىن  أليب  
(( . 
 .لي الكتب الستةكله زائد ع:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم إال يعلي بن مسلم وهم ثقات

 .)٣( هو ابن هرمز املكي، أصله من البصرة، ثقة، من السادسة، أخرج له اجلماعة إال ابن ماجه:   بن مسلمىيعل
 :التخريج     

والبكـري يف معجـم مـا        . )٥(يد حنوه   والفاكهي يف أخبار مكة  بسنده عن يز         .)٤( أخرجه ابن املبارك يف الزهد    
  .)٦(استعجم

  :ديث  احلىاحلكم عل     
                                                                                                                                                          

  )٣٩١  /٤(   الترغيب والترهيب (1)
  )٦١١ / ١٠(  جممع الزوائد  (2)
  ٧٨٤٩:    التقريب (3)
  )٥٣٥: ص (   الزهد البن املبارك،  (4)
  )٤/٢٠٨(   أخبار مكة   (5)
  )٤٢٥ / ١(   معجم ما استعجم   (6)
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  .موقوف له حكم الرفع رجاله رجال الصحيح

مسعـت أبـا    :  قال ، عن أيب املهزم   ،حدثنا محاد بن سلمة   :  قال ، حدثنا عفان  –١٥٨٨٧ –) ٤٥٠(
 تنبت احللل، فيأتيها فيأخـذ    بعون بيتا، يف وسطها شجرة      ردار املؤمن من لؤلؤة فيها أ      : ((هريرة قال 

 . )) بأصبعه سبعني حلة منظمة باللؤلؤ واملرجان
 . كله زائد علي الكتب الستة: ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 .تقدمت ترمجة عفان ومحاد بن سلمة ومها ثقتان

بـو داود   أ، أخرج لـه     ثة عبد الرمحن بن سفيان، متروك، من الثال        :ميمي البصري امسه يزيد، وقيل    ت هو ال  :بو املهزم أ
  .)١( بتشديد الزاي املكسورة:  واملهزموالترمذي وابن ماجة 

 : التخريج     
فيها أربعون   ((: وهناد يف الزهد عن قبيصة عن محاد وليس فيه           . )٢(يف زوائد الزهد    أخرجه نعيم عن محاد بن سلمة       

  .)٤( منتظمة وفيه: دن محابوابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة عن يزيد   .)٣( )) بيتا
  .)٥(  وأبو نعيم يف صفة اجلنة،  بسنده عن عفان حنوه وفيه منظمة

 :ى  احلديث احلكم عل     
 .  فيه أبو املهزم متروك ،موقوف له حكم الرفع وإسناده ضعيف جدا

 
 
 
 
 

                                                 
  ٣٨٧٩:     التقريب (1)   

  )١٢١: (   الزهد البن املبارك، رقم  (2) 
  ) ١٢٥ رقم١٩٩ /١الزهد هلناد   (3)  

  )١٤٥:  (   صفة ا جلنة ، رقم  (4)
  )٢٠٥:  (   صفة  اجلنة، رقم  (5)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٣٦ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 عن عبد اهللا بـن      ، عن جماهد  ،عن حبيب ابن أيب ثابت    ،  حدثنا وكيع عن سفيان   –١٥٨٨٨-)٤٥١(
: حافتاه قصب ذهب، قـال    ) احلياة: ( ر يقال له   ىل م إ  ىأصحاب األعراف ينته   : (( قال ،حلارثا

مكلل باللؤلؤ فيغتسلون منه اغتسالة فتبدو يف حنورهم شامة بيضاء، مث يعودون فيغتسلون،             : أراه قال 
  لكم ما متنيـتم    : فيقال ،متنوا ما شئتم، فيتمنون ما شاءوا     : زدادت بياضا، فيقال هلم   ا افكلما اغتسلو 

 . )) وسبعون ضعفا، فهم مساكني أهل اجلنة
 . الكتب الستةى كله زائد عل :  موضع الزيادة

 :رجال السند     

 .تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات، وعبد اهللا بن احلارث هو بن نوفل الطليب له رؤية
 :التخريج     

 . )٢( سفيان بن وكيع عن أبيه مثلهوابن جرير عن . )١( أخرجه هناد يف الزهد عن وكيع مثله
 .)٣( ريايب واملصنف وهناد وعبد بن محيد وابن املنذر وأيب الشيخف الىلإوعزاه السيوطي يف الدر 

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 . ورجاله رجال الصحيح، لكن له حكم الرفع ،  قطوعم
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 )١/٢٩٩/٢٠٠(  الزهد هلناد  (1)
 )٨/١٣٨(  جامع البيان  (2)
 ) ٨٨ /٣( ور  املنث  الدر (3)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٣٧ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 : عن ابن عباس قال   ،   عن عكرمة  ، عن قتادة  ،عن مهام ،   حدثنا يزيد بن هارون    –١٥٩٠٥-) ٤٥٢(
 . )) ربعة آالف مصراع من ذهبأ هلا ،فرسخيف خليمة درة جموفة، فرسخ ا(( 
 . الكتب الستةىكله زائد عل:   الزيادةنوع
 :رجال السند     

 . تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات
 :التخريج     

 .)٢( تفسريه من طريق أيب داود الطيالس عن مهام والطربي يف. )١(أخرجه ابن املبارك يف الزهد عن طريق مهام به 
يب حامت  أ املصنف وعبد بن محيد وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة وابن جرير وابن املنذر وابن                 ىلإ وعزاه السيوطي يف الدر   

 .)٣( والبيهقي يف البعث عن ابن عباس
 : ى احلديث احلكم عل     

 . قتادة مدلس وقد عنعنهموقوف له حكم الرفع ورجاله ثقات إال أن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
  )٧١  :ص(   الزهد البن املبارك ،  (1)
   ) ٢٧/١٦١(  جامع البيان  (2)
 )٦/١٥١( املنثور   الدر (3)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٣٨ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

  عن أيب العوام عن قتادة عن ابـن عبـاس           ،حدثنا حممد بن مروان البصري     – ١٥٩٠٩-) ٤٥٣( 
   حور مقصورات يف اخليام  ]جموفـة، فرسـخ يف     ةاخليمـة در   : ((قال ابن عباس  :  قال ]٧٢: الرمحن  

  .)) ربعة آالف مصراعأفرسخ، فيه 
 . الكتب الستةىلد عئكله زا:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . تقدمت ترمجة قتادة

بو داود يف القدر    أمن الثامنة، أخرج له     ،   أبو بكر صدوق له أو هام        ،هو ابن قدامة العقيلي   : حممد بن مروان البصري   
 . )١(ه وأخرج له ابن ماج

 يهم، ورمي برأي اخلوارج، مـن       ، البصري، صدوق    القطان -بفتح الواو وبعدها راء   – رعمران بن داو  :  أبو العوام 
  . )٢(  مات بني الستني والسبعني ومائة، أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له أصحاب السنن األربعة،ةعالساب
 : التخريج     

اخليمة يف اجلنة من    : ثنا أبو داود قال ثنا مهام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال             : أخرجه الطربي يف تفسريه قال    
ذكر لنا أن ابن عبـاس كـان        :  طريق سعيد عن قتادة قال      ومن .وفة، فرسخ يف فرسخ هلا أربعة آالف مصراع       درة جم 
  .)٣( خلااخليمة درة جموفة : يقول

 املصنف وعبد بن محيد وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة وابن جرير وابن املنـذر  إىله وذكره السيوطي يف الدر مبعناه وعزا   
 .)٤( قي يف البعثوابن أيب حامت والبيه

 :ى احلديث احلكم عل     
ن قتادة مل يرو عن ابن عباس، وتبني أن الواسطة بينهما           إمنقطع إذ    ، لكنه    موقوف وهذا مما ال يقال بالرأي واالجتهاد      

 . ، وقتادة مدلس وروى بالعنعنة صري السند حسناي ف  ابن عباس هو عكرمة موىل
 

 

                                                 
  ٦٢٨٢:    التقريب  (1)
 ٥١٥٤:  املصدر السابق    (2)
 ) ٩٤ -٩٣ / ٢٧ (  جامع البيان  (3)
 )٦/١٥١(املنثور   الدر (4)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٣٩ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

بن ا عن عطاء    ، عن حبيب ابن أيب مرزوق     ،ر بن برقان   عن جعف  ،حدثنا وكيع  –١٥٩٤٧-) ٤٥٤(
 نا رسـول اهللا     عمس : عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت قاال        ،اخلوالين  عن أيب مسلم     ،أيب رباح 

، وحقت حمبيت    املتباذلني يفّ  ى  ، وحقت حمبيت عل    املتحابني يفّ  ىحقت حمبيت عل  ((:  يقول ،حيكي عن ربه  
 . ))  من نور يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله منابرىن يف اهللا علوب، واملتحا املتزاورين يفّىعل
علـى   حقت حمبيت: (( وكذا املقطع األول من حديث معاذ  . إنه زائد من حديث عبادة بن الصامت      :   ع الزيادة نو

  )) .املتحابني يفّ ، وحقت حمبيت على املتباذلني يفّ ، وحقت حمبيت على املتزاورين يفّ
 : السندرجال     

 . قتانثوكيع وعطاء بن أيب رباح تقدما ومها 
، مات سنة مخـسني      ةعمن الساب ،  هم يف حديث الزهري     يهو الكاليب أبو عبد اهللا الرقي، صدوق        :  جعفر بن برقان  

بضم املوحدة وسكون الـراء     : وبرقان . أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له الباقون          ،  وقيل بعدها  ،ومائة
 . )١( ها قافبعد

مات سنة ثالث  أو مثان وثالثني ومائة ومائة، أخرج لـه            ،  ة  ع ثقة فاضل، من الساب    ،هو الرقي : حبيب بن أيب مرزوق   
 . )٢(الترمذي والنسائي 
بإشباع الواو، وقيل ابـن     :  بضم املثلثة وفتح الواو بعدها موحدة، وقيل       –ثوب  بن  امسه عبد اهللا    :  أبو مسلم اخلوالين  

 زمن يزيد بن    فلم يدركه ، وعاش إىل      النيب   ل إىل ح الزاهد الشامي، ثقة عابد، من الثانية، ر       -ة وزن أمحر  أثوب مبثل 
 . )٣( معاوية، أخرج له اجلماعة إال البخاري

 : التخريج     
 بن عطاء عن الوليد بن عبـد  ىعن حممد بن جعفر عن شعبة عن يعلو . أخرجه أمحد يف مسنده عن وكيع وغريه حنوه  

   )٤(عن الطريقني حنوه  ائد املسندووعبد اهللا بن أمحد يف ز. رمحن عن أيب إدريس العيذي أو اخلوالين حنوهال

                                                 
 ٩٣٢:   التقريب  (1)

 ١١٠٥: صدر السابق  امل(2)  
 ٨٣٦٧: صدر السابق  امل  (3)
 ) ٣٣٨ ، ٢٣٦، ٢٣٦ / ٥ (  املسند (4)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٤٠ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

………………………………………………………………………… 
 .)١( ن طريق أيب املليح الرقي عن حبيب بن أيب مرزوق حنوهموابن حبان 

 وعن طريـق  ، املليح عن حبيب عن معاذ خمتصرا  أيب وعن سعيد النفيلي عن   ،  والطرباين يف الكبري عن وكيع عن جعفر        
 .)٢( أيب إدريس عن معاذ حنوه

 .)٣(يب مسلم خوالين حنوه أن طريق  موأبو نعيم يف احللية
 .)٤( ن طريق أيب مسلم خمتصرام ىوالبيهقي يف الكرب

  .)٥(  أمحديب مسلم عن عبادة مث عزاه إىلأوالضياء املقدسي يف املختارة عن 
ورواه عبد اهللا بن أمحد والطرباين باختـصار        :  الترمذي طرفا من حديث معاذ وحده، قال       ىرو:  قلت:  قال اهليثمي 

  .)٦( يب إدريسأورواه أمحد باختصار عن :  ، ورجال عبد اهللا والطرباين وثقوا، قال والبزار بعض حديث عبادة فقط
 : قال اهللا عز وجل:   يقول  ت رسول اهللاعمس: وأخرج الترمذي طرفا منه من حديث معاذ بن جبل قال

 .)  )املتحابون يف جاليل هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء(( 
 . ويف الباب عن أيب الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأيب هريرة وأيب مالك األشعري: قال الترمذي
 .)٧( وباهللا بن ثُمسه عبد اهذا حديث حسن صحيح، وأبو مسلم اخلوالين : قال أبو عيسى

 :ى احلديث احلكم عل     
 .  وتابعه أبو املليح الرقي، وهو ثقةإسناده صحيح، رجاله ثقات إال جعفر بن برقان فصدوق وهو من رجال مسلم 

 
 

 

                                                 
 )٢/٣٣٨/٥٧٧(  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان (1)
  ) ٨٨-٨٢،٨٧ /٢٠(  املعجم الكبري (2)
  )١٢٢ –١٢١ / ٥ (  حلية األولياء (3)
 )١٠/٢٣٣(  السنن الكربى  (4)
 )٣١٣ – ٣١١ / ٨ (  املختارة  (5)
 ) ٤٩٤ /١٠(  جممع الزوائد (6)
 )٢٣٩٠: ( ، رقم  باب ما جاء يف احلب يف اهللا،الزهد  كتاب (7)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٤١ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 عن ابن   ، عن عبد اهللا ابن احلارث     ، عن محيد بن عطاء    ،حدثنا عبد اهللا بن منري    –١٥٩٤٨- ) ٤٥٥(
 عمود من ياقوته محراء ، يف رأس العمود سبعون          ىاملتحابون يف اهللا عل    (: ( قال  مسعود عن النيب    

 أهل اجلنـة، كمـا متـأل        ه بيوت هم مأل حسن  لع أحد طّا أهل اجلنة، وإذا     ىألف غرفة، مشرفون عل   
:  املتحـابني يف اهللا، قـال      خرجوا بنا إىل  ا: فيقول أهل اجلنة  : الشمس بضوئها بيوت أهل الدنيا، قال     

 : رون يف وجوههم مثل القمر ليلة البدر، عليهم ثياب خضر ، مكتوب يف وجـوههم              فيخرجون فينظ 
 . )) هؤالء املتحابون يف اهللا

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  موضع الزيادة
 : رجال السند     

 . ومها ثقتان، تقدمت ترمجة عبد اهللا بن منري وعبد اهللا بن احلارث املكتب 
غري ذلك، األعرج، الكويف، القاص املالئي، ضعيف، من السادسة، أخـرج           : علي، وقيل ابن  : ويقال:  محيد بن عطاء  

 . )١( الترمذي
 :التخريج     

ن طريق محيد األعرج عن عبد اهللا بن احلـارث          موابن عدي يف الكامل      . )٢(أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان        
د اهللا بن احلارث عن عبد اهللا بن مـسعود غـريه هـذه              وحلميد عن عب  : قال ابن عدي  .حنوه،  عن عبد اهللا مسعود     

األحاديث اليت ذكرا، وله عن غري عبد اهللا بن احلارث أحاديث، وهذه األحاديث عن عبد اهللا بن احلارث عن ابـن                     
 . )٤(أخرج الطرباين يف األوسط عن عائشة حنوه .)٣( مسعود أحاديث ليست مستقيمة وال يتابع عليها

 .)٥( يه من مل أعرفهموف:  قال اهليثمي
 :ى احلديث احلكم عل     

  . ضعيف اإلسناد فيه محيد بن عطاء وهو ضعيف

                                                 
 ١٥٦   :  التقريب   (1)
  الكامل ،)١٠ رقم ٥٣ص ( كتاب اإلخوان  (2)
  ) ٦٨٩ -٦٨٨ / ٢(   الكامل  (3)
 )٥/٢٦١/٥٢٦٠(  املعجم األوسط  (4)
 )١٠/٤٩٣(الزوائد  جممع (5)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٤٢ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 عن سـعيد بـن      ، عن املنهال بن عمرو    ، عن األعمش  ،حدثنا حممد بن فضيل    –١٥٩٥٥-) ٤٥٦(
اللهم العبد مـن عبيـدك       : ((قال نيب من األنبياء   :  عن عبد اهللا بن احلارث عن ابن عباس قال         ،جبري
دك ويطيعك وجيتبنب سخطك تزوي عنه الدنيا وتعرض له البالء، والعبد يعبد غـريك ويعمـل                يعب

 اهللا إليه أن العباد والبالء يل، كل يـسبح          ىفأوح: تزوي عنه البالء، قال   ومبعاصيك فتعرض له الدنيا     
كفـارة  حبمدي، فأما عبدي املؤمن فتكون له سيئات، فإمنا أعرض له البالء وأزوي عنه الدنيا فتكون                

 وأجزيه إذا لقيين، وأما عبدي الكافر فتكون له احلسنات فأزوي عنه البالء وأعرض له الدنيا                ،لسيئاته
 . ))  سيئاته حني يلقاين جزاء حسناته وأجزيه،فتكون

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  موضع الزيادة
 :رجال السند     

 .تقدمت ترامجهم مجيعا وهم من رجال الصحيح
 :يجالتخر    

 .)١( أخرجه الطرباين يف الكبري مرفوعا بسنده عن حممد بن خليد احلنفي عن حممد بن فضيل به
 سند املوقوف ال جيوز االحتجاج به إذا يد بن خليد احلنفي يقلب األخبار و يف اروحني عن حممقال ابن حبان

 .)٢( انفرد
 .)٣( وهو ضعيفرواه الطرباين، وفيه حممد بن خليد احلنفي :  وقال اهليثمي

 .)٤(  املصنفوعزاه السيوطي يف الدر إىل
 :حلديث  اىاحلكم عل     

 .بسند ضعيف  وأخرجه الطرباين مرفوعا ،سناده صحيح رجاله رجال الصحيحإو، موقوف له حكم الرفع 
 

                                                 
 )١٢٧٣٥(:   املعجم الكبري  ، رقم (1)
 ) ٣٠٢ / ٢ (  كتاب اروحني  (2)

 )١٠/٣١٤(الزوائد جممع (3)  
 )٦/٣٤٣(املنثور   الدر (4)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٤٣ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 كتاب ذكر النار
 .ذكر فيما أعد ألهل النار وشدته ما

 عن عبـد    ، عن أيب أيوب   ، عن قتادة  ،ةب عرو  عن سعيد بن أيب    ،سامةأحدثنا أبو   –١٥٩٦٩-)٤٥٧(
 عنهم أربعـني    ىفخل ]٧٧: الزخرف[ لك ليقض علينا ربك   مي: اإن أهل النار نادو   : اهللا بن عمرو قال   
ـ :فقالوا:  قال]٧٧:  الزخرف[ إنكم مكثون :عاما مث أجام ظـاملون اأخرجنا منها فإن عدنا فإن   

 فلم: قال ]١٠٨ :املؤمنون[  فيها وال تكلمونؤااخس:ا، مث أجام ينفخلي عنهم مثلي الد    ]١٠٧ :ناملؤمنو[
    .  والشهيق  إال الزفريكلمه، إن كانبييئس القوم بعد ذلك 

 . إنه زائد من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 . وهم ثقاتمجيعاً ،تقدمت ترامجهم 
 :التخريج     

  .)٢( وهناد يف الزهد عن عبدة عن سعيد حنوه. )١(  الزهدزوائدبن محاد يف نعيم أخرجه 
والبغوي  .)٣(  الذهيب ه وصححه ووافق  ،ن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة حنوه          مواحلاكم يف املستدرك    

 .)٥(وه  ابن أيب حامت حن إىلعزاهوذكره ابن كثري يف تفسريه و .)٤( نة عن ابن املباركسيف شرح ال
 ورواته حمتج م يف الصحيح،     :  الطرباين موقوفا، وقال   ىلإوذكره املنذري وعزاه    . )٦(وأخرجه ابن رجب يف التخويف      

 .)٧( الشيخني ومل خيرجاه  شرطىصحيح عل: واحلاكم وقال
 .)٨( رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح : اهليثميقال و

                                                 
 ) ٣١٩ رقم ٩١ص :  ( زهد البن املبارك   ال(1)
 )١/٣١٥/٢١٦(  الزهد  (2)
 ) ٥٩٨ /٤، ٣٩٥ / ٢ (  املستدرك   (3)
 )١٥/٢٥٤(  شرح السنة  (4)
 )٥/٤٣(  تفسري القرآن  (5)
 )٢/١٥٠(من النار   التخويف (6)
 )٤٩٢ – ٤/٤٩١(الترغيب   (7)
 )١٠/٧٢٧(جممع الزوائد   (8)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٤٤ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

………………………………………………………………………… 
إمنا نعرف هذا احلديث عن األعمش عن مشر بـن          : بو عيسى أقال    . رمذي عن أيب الدرداء مرفوعا حنوه     وأخرج الت 

١(  وليس مبرفوع،عن أيب الدرداء قوله،  الدرداء عطية عن شهرين حوشب عن أم(. 
  على احلديث احلكم      

 .الصحيح، وهذا مما ال يقال بالرأي واالجتهادرجال موقوف رجاله 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 )٢٥٨٦ (:، رقم ما جاء يف صفة طعام أهل النارصفة جهنم، باب   كتاب (1)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٤٥ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 مسعت رسول اهللا :  قال ، عن النعمان بن بشري    ، عن مساك  ،حدثنا أبو األحوص  –١٥٩٨٣-)٤٥٨(
: ئه عن منكبيـه وهـو يقـول       ا عطفي رد  ىأنذركم النار، حىت سقط إحد     : (( املنرب يقول  ىوهو عل 

 . ))  شاء اهللا منهمكان يف مكاين هذا ألمسع أهل السوق أو من أنذركم النار حىت لو
 .  الكتب الستةىكله زائد عل:   الزيادةعنو

 :رجال السند     
 ، تغـري    أبو األحوص هو سالم بن سليم ثقة حافظ، ومساك هو ابن حرب الذهلي البكري صدوق              . تقدمت ترمجتها 

 .بأخرة 
 : التخريج     
والدارمي يف  .)٢(حنوه  أمحد يف مسنده بأسانيد عن شعبة عن مساك          و .)١( هناد يف الزهد عن أيب األحوص حنوه       أخرجه
 )٤(وابن حبان يف صحيحه بسنده عن شعبة حنوه .)٣(  عن عثمان بن عمر عن شعبة عن مساك حنوهنهسن

 شرط مسلم ومل ىهذا حديث صحيح عل:  وقال، ن طريق أمحد بن حنبل عن حممد بن جعفر مواحلاكم يف املستدرك  
 . )٦( ه عن شعبة حنوهسندى بوالبيهقي يف الكرب.  )٥(خيرجاه ووافقه الذهيب 

 .)٧( رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح:  قال اهليثمي
   : على احلديث احلكم     

 . ن مساكا أخرج له مسلمأل شرط مسلم، ىإسناده عل
 
 

 

                                                 
 )١/٣٥٠/٢٥٨(   الزهد  (1)
 ) ٢٧٢، ٤/٢٦٨(  املسند  (2)
 )٣٣٠ – ٢/٣٢٩(كتاب الرقائق باب يف حتذير النار   (3)
 )٦٦٧ / ٤٤١ / ٢ (  اإلحسان  (4)
 )١/٢٨٧(  املستدرك (5)
 )٣/٢٠٧ (  السنن الكربى (6)
 )٢/٤١٣ ( الزوائد جممع  (7)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٤٦ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

  عن النيب    ، عن أيب سعيد   ،ةي عن عط  ى، عن ابن أيب ليل    ،حدثنا علي بن هاشم   –١٥٩٨٨ -)٤٥٩(
 أمرت مبن جعل مع      ؛  إين أمرت بثالثة   :القيامة له لسان ينطق، فيقول    خيرج عنق من النار يوم       : ((قال

 . )) هم يف غمرات جهنمذف عليهم فيق فينطوي-وذكر حرفا آخر-إهلا آخر، وبكل جبار عنيد
 .ري رضي اهللا عنه ديب سعيد اخلأإنه زائد من حديث :  ع الزيادةنو

 :         رجال السند 
 . حممد بن عبد الرمحن صدوق سيء احلفظ وعطية بن سعد العويف ضعيفىن أيب ليلهم مجيعا، وفيهم ابتتقدمت ترمج

 :التخريج     
 . )١( )) من قتل نفسا بغري نفس(( وهو : أخرجه أمحد يف مسنده بسنده عن عطية وذكر الثالث

عطية أوالمها مثـل     عن   ىن طريق حممد بن جحادة وابن أيب ليل       م يف مسنده    ىبو يعل أو.  )٢( سندوعبد بن محيد يف امل    
 .)٤( والطرباين يف األوسط عن مطرف عن عطية مثل أمحد، والبزار يف مسنده . )٣(أمحد 

وأخرج الطرباين يف األوسط بسنده عن موسى بن أعني عن األعمش عن سعد بن عبيد عن أيب سعيد اخلدري احلديث                    
   .اد صحيح رجاله رجال الشيخنيوهذا إسن .)٥()) من قتل نفسا بغري حق( (مع ذكر األمر الثالث وهو 

ورواه الطرباين بإسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح،       . سنادمها عطية العويف    إويف  . .. رواه أمحد والبزار     قال املنذري  
 .)٦( وقد روي عن أيب سعيد من قوله موقوفا عليه

 األوسط، وأحد إسنادي الطرباين رجالـه        بنحوه والطرباين يف   ىوأمحد باختصار، وأبو يعل   .. .رواه البزار :قال اهليثمي و
  . )٧( رجال الصحيح

                                                 
 )٣/٤٠/١١٣٧٠(  املسند (1)
 )٨٩٦رقم (  املنتخب  (2)
 )١١٤٦ ، ١١٣٨  : (رقم  مسند أيب يعلى ، (3)
   )٥٠٠(:  ر ، رقم ستاكشف األ ، )٣٩٨١: (   املعجم األوسط ، رقم  (4)
 )٣١٨(:   املعجم األوسط ، رقم (5)
 )٢٩٨ – ٣/٢٩٧( الترغيب  (6)
 )١٠/٧٢٠(الزوائد جممعه  (7)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٤٧ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

……………………………………………………………………… 
ويف الباب عن أيب سعيد،     : قال الترمذي  )) املصورين ((وأخرجه الترمذي من حديث أيب هريرة حنوه، وجعل الثالث          

 حنـو   يب سعيد عن النيب هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه بعضهم عن األعمش عن عطية عن أ             : مث قال 
.   )٢()) من ال يؤمن بيوم احلساب    ((:  وأخرجه أمحد من حديث عائشة رضي اهللا عنها، إال أا جعلت الثالث            .)١( هذا
 ويف إسناده ابن هليعة ، وهو ضعيف  : قلت

 :     احلكم على احلديث 
، ويتقوى بالشواهد فريتقي إىل حـسن       عان وعطية العويف ولكنهما متاب    ىمحمد،سناد ضعيف ألجل ابن أيب ليل     إهذا  
 .   لغريه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 )٢٥٧٤: (ر ، رقم  باب ما جاء يف صفة النا،جهنم صفة   كتاب(1)
  )١١٠ / ٦(   املسند  (2)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٤٨ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

  قال رسـول اهللا     :قال،  نسأعن  ، عن الرقاشي  ،عن األعمش ،  بو معاوية أحدثنا  –١٥٩٩٤-)٠٤٦(
 )):فيها سبعني عاما ال يبلغ قعرها جهنم هلوىريفشا مثل سبع خلفات ألقي يف لو أن حجر ((.   
 .  رضي اهللا عنه  حديث أنسإنه زائد من:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .  ومها ثقتان-سليمان بن مهران- واألعمش -حممد بن خارم الضرير-تقدمت ترمجة أيب معاوية 

زاهد ضعيف، من اخلامسة، مـات قبـل         -بتشديد املهملة   - بو عمرو البصري القاص   أهو يزيد بن أبان     : الرقاشي
  .)١(ه ب املفرد وأخرج له الترمذي وابن ماجد األالعشرين ومائة، أخرج له البخاري يف

 :التخريج     
 يف مـسنده بـسنده عـن        ىوأبو يعل . )٢( عن أيب معاوية قريبا منه    ، والبغوي يف شرح السنة ،       أخرجه هناد يف الزهد     

 . )٣( األعمش حنوه
. )٤( وبقية رجاله رجال الـصحيح     يزيد بن أبان الرقاشي، وهو ضعيف، وقد وثق،       : وفيه ،ىبو يعل أرواه  : قال اهليثمي 

 . )٥(ى  يب يعلأ وعزاه إىلاملطالب، وذكره احلافظ يف 
هذا حجر رمي به يف النار منذ  (: ( من حديث أيب هريرة      همسلم يف صحيح  أمحد يف مسنده ، و     هأخرج يشهد له ما  و

 . )٦()) رهاع ق إىلىسبعني خريفا فهو وي يف النار اآلن حىت انته
 :ى احلديث      احلكم عل

 .حسنا لغريه به ريفيصاملتقدم ، يب هريرة ألكن يشهد له حديث ضعيف ،  فيه الرقاشي ،سناد ضعيفإهذا 
 

                                                 
  ٧٦٨٣ :   التقريب  (1)
 )١٥/٢٥٣(شرح السنة  ، )١/٣٤٥/٢٥١(  الزهد هلناد (2)
 )٧/١٣٨/٤١٠٣(  مسند أيب يعلى (3)
 )١٠/٧١٢(جممع الزوائد   (4)
 )٤/٣٩٨/٤٦٧٠(املطالب العالية   (5)
 )٢٨٤٤ (:، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ، رقم  ) ٣٧١/  ٢(   مسند أمحد  (6)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٤٩ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

:  عن أنس بن مالك قـال      ، عن يزيد الرقاشي   ، عن األعمش  ،حدثنا أبو معاوية  –١٥٩٩٥-) ٤٦١(
 شفري جهـنم مـن      حجر ألقي يف   :ن هذا ؟ فقال    م !يا جربيل  : ((يوما دويا فقال   مسع رسول اهللا    

 . )) رهاعسبعني خريفا، اآلن حني استقر يف ق
 .رضي اهللا عنه إنه زائد من حديث أنس :  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
  .تقدمت ترمجهم مجيعا

 :التخريج     
ـ عـن يزيـد،      ،واآلجري يف الشريعة بسنده عن أيب معاوية       .)١(  مثله ،أخرجه هناد يف الزهد عن أيب معاوية         .)٢(همثل

ـ ، و .)٤(نة بسنده عن أيب معاوية مثله       سوالبغوي يف شرح ال   . )٣( والبيهقي يف البعث والنشور    زاه ابـن رجـب يف      ع
 .)٥(  ابن أيب الدنيا وقال يزيد شيخ صاحل ال حيفظ احلديثىلإالتخويف من النار 

 إذا مسع   ا مع رسول اهللا     كن: قال: يب هريرة أ مسلم يف صحيحه من حديث       ه أمحد يف مسنده و    أخرج يشهد له ما  و
هذا حجر رمي به يف النـار منـذ       ((: قلنا اهللا ورسوله أعلم، قال    :  قال ؟) )تدرون ما هذا  ( : ( وجبة، فقال النيب  

 .)٦() )  قعرهاىل إىسبعني خريفا، فهو يهوي يف النار اآلن، حىت انته
 : على احلديث احلكم      
 فيصرب احلديث حـسنا      الصحيح ،   لكن يشهد له حديث أيب هريرة      يف ، ، ضع  فيه يزيد الرقاشي    ، سناد ضعيف إهذا  
 . لغريه

 
 

                                                 
 ) ٢٥١:  رقم ١/٣٤٥(  الزهد هلناد (1)
  )٩٣١: (   الشريعة ، رقم (2)
  )٤٨٤: ( رقم   البعث والنشور  (3)
 )١٥/٢٥٣(  شرح السنة  (4)
 )٢٨  :ص(  التخويف من النار   (5)
 )٢٨٤٤(: ب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  ، رقم ، صحيح مسلم ، كتا ) ٣٧١ / ٢(   مسند أمحد (6)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٥٠ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

مسعـت  :  قال ر،يب نص أعن  ،   عن هارون بن أيب إبراهيم       ،شربحدثنا حممد بن    –١٥٩٩٦-) ٤٦٢( 
بـأيب  - !يا رسول اهللا: فرأيناه كئيبا، فقال بعضهم ري يقول أنا يوما عند رسول اهللا    دأبا سعيد اخل  

تاين جربيل فسألته عنها،    أمسع مثلها، ف  أمسعت هذه مل     (( اك هكذا؟ فقال رسول اهللا    ما يل أر  -وأمي
 والـذي :  فقال أبو سعيد)).هذا صخر قذف به يف النار منذ سبعني خريفا، فاليوم استقر قراره       : فقال

  .  بعد ذلك اليوم حىت واراه التراب ما رأيته ضاحكاذهب بنفس نبينا،
 .ري رضي اهللا عنه ديث أيب سعيد اخلحد إنه زائد:  ع الزيادةنو

 :رجال السند
 .دي ثقة تقدمبهو الع: حممد بن بشر 

ومل يكن بربرياً ، ، كان من السواد ، وكان ضخما ذا حلية ، يـشبه الربابـرة                  ري  ب الرب زهو:  هارون بن أيب إبراهيم   
إن اسم أيب إبراهيم ميمون بن أمين       : د قيل بيه حممد، وق  أ كنيته أبو حممد، واسم      ، من أهل األهواز   ،الثقفيفسمي به ،    

  وكيـع  ه عنه وكيع وخالد بن حيىي نسب      ىن شعبة، مسع عبد اهللا بن عبيد بن عمري وعطاء، رو          بمويل عفان بن املغرية     
لـه  وكانـت   ،   عنه عبد اهللا بن إدريس وغريه      ىرو:  سعد وقال ابن . )١(وثقه أمحد وابن معني وأبو حامت وأبو زرعة         

   .)٢( أحاديث صاحلة
 . ، ولعله محيد بن هالل ستطع حتديدهأمل : أبو نصر

 :التخريج     
احلباب سعيد بن يـسار عـن أيب         أخرجه الطرباين يف األوسط بسنده عن إمساعيل بن قيس عن حيىي بن سعيد عن أيب              

 .)٤( ري ، وهو ضعيفوفيه إمساعيل بن قيس األنصا، رواه الطرباين يف األوسط  :قال اهليثمي .)٣( سعيد اخلذري حنوه
 .وتقدم حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف صحيح مسلم مع احلديثني السابقني

 :ى احلديث احلكم عل     
  وله شواهد كثرية كما تقدم ستطع حتديد أيب نصر، أمل 

                                                 
  )٩٧-٩٦ /٩(  ، اجلرح  )٨/٢٢٤ (التاريخ الكبري: نظر   ا(1)
 )٦/٣٦٨ (ت الكربى الطبقا  (2)
 ) ٨١٥(   : رقم،  املعجم األوسط (3)
 )١٠/٧١٣(جممع الزوائد   (4)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٥١ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 عن ابـن    ، عن جماهد  ، عن أيب حيىي القتات    ،يب حيىي الطويل  أ عن   ، حدثنا وكيع  –١٦٠٠٠-)٤٦٣(
 اذون يف النار حىت يصري أحدهم مسرية كمإن أهل النار يعظُ : ((قال   عمر عن النيبعباس عن ابن

 . ))  وإن ضرس أحدهم ملثل أحد،وكذا
 . إنه زائد من حديث ابن عمر ورضي اهللا عنهما : موضع الزيادة

 :رجال السند     
 . هو ابن اجلراح الرؤاسي ثقة تقدم مرارا: وكيع
 .  ابن عباس ثقة تقدم هو ابن جرب موىل:وجماهد

ة، أخـرج لـه     ع لني من الـساب    – بضم امليم وختفيف الالم      – املالئي   )١(  هو عمران بن زيد التغليب    : بو حيىي الطويل  أ
 .)٢(ه الترمذي وابن ماج

لـني   مسلم، وقيل غري ذلك   : الكويف امسه زادان، وقيل دينار، وقيل     ،قلة وآخره مثناة    ثبقاف ومثناة م   :بو حيىي القتات  أ
 .)٣(ه ترمذي وابن ماجلبو داود واأمن السادسة، أخرج له البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له ، احلديث

 :التخريج     
 .)٤( يب حيىي الطويل عن أيب حيىي القتات عن جماهد عن عمر حنوهأأخرجه أمحد يف مسنده عن وكيع عن 
 . )٥( ى عن عمران بن زيد نعيم وأسد بن موسيبأوأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن 

،  النـار  يعظم أهل النار يف    ((: يب مسلم عن عبد اهللا بن رجاء عن عمران بن زيد ولفظ أمحد هو             أويف األوسط عن    
ضرسه مثـل    وإن،   عاتقه مسرية سبعمائة عام، وإن غلظ جلده سبعون ذراعا           ىلإحىت إن بني شحمة أذن أحدهم       

 رواه أمحد والطرباين    : قال اهليثمي   .)٦() ) وغلظ جلد أحدهم أربعون ذراعا    (  (:وحنوه الطرباين إال أنه قال    ).  )أحد
 .)٧( سانيدهم أبو حيىي القتات، وهو ضعيف، وفيه خالف، وبقية رجاله أوثق منهأيف الكبري واألوسط ويف 

                                                 
 الثعليب :    يف التقريب (1)
 ٥١٥٦  : التقريب   ،)٢٢/٣٣١(ذيب الكمال   (2)
 ٨٤٤٤:   التقريب  (3)
 ) ٢٦ / ٢ (  املسند  (4)
 )١٢/٤٠٢/١٣٤٨٢(  املعجم الكبري  (5)
 )٢٤١٠(:   املعجم األوسط  ، رقم (6)
 ):١٠/٧١٧(جممع الزوائد   (7)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٥٢ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

………………………………………………………………………… 
 : قال    هريرة رضي اهللا عنه عن النيبعن أيب، والترمذي يف جامعه  مسلم يف صحيحه هأخرج يشهد له ماو
 .)١()  ) مسرية ثالثهاب الكافر مثل أحد، وغلظ جلدنضرس الكافر أو ((

إن الكافر ليعظم حىت إن ضرسه ألعظم من أحد،          (( من حديث أيب سعيد اخلذري رضي اهللا عنه          هوأخرجه ابن ماج  
 .)٢( ))  ضرسهى ضرسه كفضيلة جسد أحدكم علىوفضيلة جسده عل

 :ى احلديث احلكم عل     
جماهد عن ابن عباس عن     : حيىي الطويل، والسند عند املصنف    أيب  حيىي القنات وتلميذه    أيب  سناد فيه ضعف ألجل     هذا اإل 

واحلديث يرتقي بـشواهده     . جماهد عن ابن عمر مباشرة، وجماهد يروي عن االثنني        ؛  ابن عمر وعند أمحد والطرباين      
   . إىل حسن لغريهيب سعيد رضي اهللا عنهماأيرة واملتقدمة من حديث أيب هر

 .)٣(  حسن، إن مل أقل صحيحا : أمحد شاكر يف شرحه للحديثقال العالمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 )٢٥٧٨( :، رقم ما جاء يف عظم أهل الناربابصفة جهنم  الترمذي يف، و)٢٨٥١: (، رقمكتاب اجلنة أخرجه مسلم يف  (1)
 )٤٣٢٢ : (، رقم باب صفة النار ،  كتاب الزهد  (2)
  )٤٨٠٠: (   شرح املسند  ، رقم (3)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٥٣ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 قال،   عن زيد بن أرقم    ، عن يزيد بن حيان    ، عن أيب حيان   ،حدثنا علي بن مسهر   –١٦٠٠١-)٤٦٤(
 . )) إن ضرس الكافر يف النار مثل أحد ((
 . إنه زائد من حديث زيد بن أرقم رضي اهللا عنه : ع الزيادةنو

 :رجال السند
  .حيىي بن سعيد بن حيان التيميهو  :  حيانووأب. هم مجيعاً ، وهم ثقاتمجاتقدمت تر

 : التخريج 
 إن الرجل من أهـل النـار       (: (حديث طويل ولفظه    يف  مي  يأخرجه أمحد يف مسنده عن ابن علية عن أيب حيان الت          

 .)١( ) )ر حىت يكون الضرس من أضراسه كأحدلنايف اليعظم 
 .)٢( ورجاله رجال الصحيح ،رواه أمحد يف حديث طويل: قلت: قال اهليثمي

 .ه يب سعيد عند ابن ماجأوتقدم حديث أيب هريرة عند مسلم والترمذي وحديث 
 :ى احلديث احلكم عل     

 . ضمن أحاديث يرويها زيد عن النيب من رجاله رجال الصحيح، وظاهره الوقف لكن تبني عند أمحد أنه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
  )٣٦٧ / ٤(  املسند   (1)
 ).١٠/٧١٨(جممع الزوائد   (2)

 



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٥٤ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

حدثين حممـد   : األزهر بن سنان القرشي قال    أخربنا  : حدثنا يزيد بن هارون قال    –١٦٠٠٦-)٤٦٥(
 ثين عن أبيه عن النيب    دإن أباك ح  ! يا بالل :  بالل بن أيب بردة فقلت له      ىدخلت عل : بن واسع قال  

  أن تكون  ! اهللا أن يسكنه كل جبار ، فإياك يا بالل         ىعلهبهب حتم   :إن يف جهنم واديا يقال له        : ((
  .)) ممن يسكنه

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 .يزيد بن هارون وأبو بردة بن أيب موسى تقدما ومها ثقتان
  .)١( ة، أخرج له الترمذيع أبو خالد البصري، ضعيف، من الساب :األزهر بن سنان القرشي

 : التخريج     
  .)٢(ه أخرجه الدارمي يف سننه عن يزيد بن هارون حنو

 .)٣( ))  اهللاىحقا عل(( :  يف مسنده عن جماهد بن موسى عن يزيد مثله إال أنه قالىوأبو يعل
مل يرو هذا احلديث عن حممد بن واسع إال أزهـر بـن             : والطرباين يف األوسط بسنده عن أزهر بن سنان حنوه مث قال          

 .)٥(وأبو نعيم يف احللية بسنده عن يزيد عن أزهر حنوه  .)٤( سناد عن أيب موسى إال ذا اإلىان، وال يروسن
، ووافقـه    سناد ومل خيرجـاه   هذا حديث صحيح اإل   :  مث قال ،  واحلاكم يف املستدرك بسنده عن يزيد عن أزهر حنوه          

وألزهر بن سنان غـري مـا ذكـرت،         :  مث قال  وأخرجه ابن عدي يف الكامل يف ترمجة أزهر بن سنان          .   )٦(الذهيب  
 .)٧( رجو أنه ال بأس بهأ وأحاديثه صاحلة ليس باملنكرة جدا ، و،وليس بالكثري أحاديث

 
 

                                                 
  ٣٠٩  :  التقريب  (1)
 )٢/٣٣١(  سنن الدارمي (2)
 )٧٢٤٩(:   مسند أيب يعلى ، رقم (3)
 )٣٥٤٨(:   املعجم األوسط  ، رقم (4)
 )٢/٣٥٦(  حلية األولياء  (5)
 )٤/٣٣٢(  املستدرك  (6)
  ) ٤٢٠ / ١(   الكامل  (7)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٥٥ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

………………………………………………………………………… 
ت قليل احلديث ، منكر الرواية يف قلته، مل يتابع الثقـا : ن سنان وقال بيف اروحني يف ترمجة أزهر  حبان  وأخرجه ابن   

 .)١( هذا منت ال أصل له: ليس بشيء، مث أورد حديثه هذا مث قال: فيما رواه، وذكر عن ابن معني أنه قال
 بسنده عن يزيد عن أزهر، مث أورد إثره حديثا بسنده عن مكـي بـن                –وأخرجه العقيلي يف الضعفاء يف ترمجة أزهر        

لنار جبا يقال له جب احلزن ، يؤخـذ املتكـربون   بلغين أن يف ا: إبراهيم عن هشام بن حسان عن حممد بن واسع قال        
 وهذا احلديث أوىل  : قال العقيلي . فيجعلون يف توابيت من نار، فيجعلون يف ذلك البئر فيطبق عليهم وجهنم من فوقهم             

 .)٢( من حديث أزهر
ده حـسن، ويف    رواه الطرباين يف األوسط وإسـنا     : قال يف املوضع األول   من جممعه ؛    وذكره اهليثمي يف ثالثة مواضع      

ن سـنان،    ب أزهر: رواه الطرباين، وفيه  : ضعفه، ويف الثالث  ى  ن سنان، وقد وثق عل     ب أزهر: رواه أبو يعلي، وفيه   : الثاين
 .)٣( وهو ضعيف

 :ى احلديث احلكم عل     
 .ن سنان بإسناده ضعيف، لضعف أزهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 )١/١٧٨(  كناب اروحني  (1)
 )١/١٣٤(  الضعفاء الكبري (2)
 )٧٢٠ ، ٣٨٨ /١٠، ٣٥٨ / ٥ (جممع الزوائد   (3)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٥٦ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

بن ا عن أنس    ،عن علي بن زيد   ،   عن محاد بن سلمة      ،حدثين حييي بن أيب بكري     –١٦٠١٥-)٤٦٦(
 حاجبيه ويـسحبها  ى حلة من نار إبليس، يضعها عل      ىأول من يكس   : (( قال  مالك أن رسول اهللا     

 اال تـدعو   هلمفيقال  :  قال !يا ثبوراهم :  وينادون   !يا ثبوراه : من خلفه، وذريته من خلفه، وينادي     
اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبوراا كثري  ] ١٤: الفرقان [ . 

 . الكتب الستةىكله عل:  ع الزيادةنو
 : رجال السند     

 .مجهم ، وفيهم علي بن زيد بن جدعان ضعيفاتقدمت تر
 :التخريج     

 .)٢( والبزار يف مسنده .)١( أخرجه أمحد يف مسنده عن عفان وعبد الصمد وحسن عن محاد بن سلمة حنوه
 .)٤( والطربي يف التفسري بسنده عن محاد مثله .)٣( عن عفان عن محاد مثلهمسنده وعبد بن محيد يف 

وأخرجه أبو نعيم يف احللية بسنده عن حييـي         .)٥(وابن أيب حامت يف تفسريه عن أمحد بن سنان عن عفان عن محاد مثله               
 تفسريه وذكره ابن كثري يف  .)٧( واخلطيب يف تارخيه بسنده عن حييي بن أيب بكري مثله          .)٦( مثله،   عن محاد    رييب بك أبن  ا

 .)٨(  أمحد وابن جرير وابن أيب حامتوعزاه إىل
 . )٩( رواه أمحد والبزار ورجاهلما رجال الصحيح غري علي بن زيد، وقد وثق: قال اهليثمي

 : على احلديث احلكم      
 .سناده ضعيف لضعف علي بن زيدإ

                                                 
 )  ١٥٣،٢٤٩، ٣/١٥٢(  املسند  (1)
 ) ٤/١٨٣ (  كشف األستار  (2)

 )١٢٢٥ح (املنتخب (3)  
 )١٨/١٤١(  جامع البيان  (4)
 )٨/٢٦٦٩(  تفسري ابن أيب حامت  (5)
 )٦/٢٥٦(  حلية األولياء  (6)
 )١١/٢٥٣(  تاريخ بغداد  (7)
 )٥/١٣٩(  تفسري القرآن العظيم  (8)
 ) ٧١٩ / ١٠( جممع الزوائد   (9)

 



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٥٧ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

با أ مسعت دراجا : قال، عن سعيد بن أيب أيوب، حدثنا أبو عبد الرمحن املقرئ–١٦٠٣٤-)٤٦٧(
  : قال رسول اهللا : ري يقولدمسعت أبا سعيد اخل: مسعت أبا اهليثم يقول: السمح قال

منها ينا تنهشه وتلدغه حىت تقوم الساعة، ولو أن تنينا ن الكافر يف قربه تسعة وتسعون ِتىيسلط عل ((
 . )) نفخ يف األرض ما أنبتت خضراء

 . الستة الكتبىعلزائد كله :  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

ن نيفا وسبعني   آهو عبد اهللا بن يزيد املكي، أصله من البصرة أو األهواز، ثقة فاضل، أقرأ القر              :  أبو عبد الرمحن املقرئ   
 سنة، من التاسعة، مات سنة ثالثة عشرة ومائتني، وقد قارب املائة وهو من كبار شيوخ البخاري ، أخرج له اجلماعة                   

)١( . 
 ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة إحدى وستني         ،هو اخلزاعي والء املصري، أبو حييي بن مقالص       : يب أيوب سعيد بن أ  
 . )٢( غري ذلك، وكان مولده سنة مائة، أخرج له اجلماعة: ومائة، وقيل

هو ابن مسعان، قيل امسه عبد الرمحن ودراج لقبه ، السهمي والء، املصري القاص، صـدوق، يف                : اج أبو السمح  در 
أخـرج  يب اهليثم ضعف، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة، أخرج له البخاري يف األدب املفرد وأحديثه عن  

 . )٣( مبهملتني مفتوحة وامليم ساكنة:  وأبو السمح بتثقيل الراء وآخره جيم، :اجرد. أصحاب السنن له 
، أخرج البخاري يف األدب املفرد،      الرابعةصري ثقة، من    هو سليمان بن عمرو بن عبد، أبو عبيد، الليثي امل         :  ثميأبو اهل 

 . )٤( وأخرج له أصحاب السنن األربعة
 :  التخريج     

 . )٦( عن عبد اهللا بن يزيد مثله سندوعبد بن محيد يف امل.)٥(أخرجه أمحد يف مسنده عن أيب عبد الرمحن مثله 
  .)١(  عن عبد اهللا بن يزيد مثله والدارمي يف سننه

                                                 
 ٣٧١٥  :  التقريب، ) ٣٢٤–١٦/٣٢٠(ذيب الكمال   (1)
 ٢٢٧٤  : التقريب  (2)
 ١٨٢٤: صدر السابق امل  (3)
 ٢٥٩٩  :  التقريب  (4)
 ) ٣٨ /٣ (   املسند  (5)
    )٢٩٢: (  املنتخب  ، رقم (6)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٥٨ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

………………………………………………………………………… 
 .)٣(  مرفوعاىوابن حبان يف صحيحه عن أيب يعل. )٢( يف مسنده عن زهري عن عبد اهللا بن يزيد موقوفا ىوأبو يعل

 . )٤(رواه أمحد وأبو يعلي موقوفا، وفيه دراج، وفيه سالم، وقد وثق : قال اهليثمي
قـال  ] ١٢٤:  طـه  [ذكري فإن له معيشة ضنكا    ومن أعرض عن     :وأخرج الطربي يف تفسريه عند قوله تعاىل      

 عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث عن دراج عن ابن              يثنا عم : وهب قال  حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن     
فإن له معيشة ضنكا وحنشره     : أتدرون فيم أنزلت هذه اآلية    (( : أنه قال  حجرية عن أيب هريرة عن رسول اهللا        

عذاب الكافر يف قربه، والـذي      : اهللا ورسوله أعلم، قال   :   أتدرون ما املعيشة الضنك؟ قالوا      ىيوم القيامة أعم  
نفسي بيده، إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينا ، أتدرون ما التنني؟ تسعة وتسعون حية، لكل حية سبعة رؤوس                   

 .)٥( ))  يوم القيامةينفخون يف جسمه ويلسعونه وخيدشونه إىل
بسنده عن عبد اهللا     وابن حبان  .)٦(عن أمحد بن عيسى عن ابن وهب مثل الطربي وأطول           يف مسنده  ىلوأخرجه أبو يع  
 .)٧( بن وهب حنوه
  . )٨( رواه أبو يعلي، وفيه دراج، وحديثه حسن، واختلف فيه: قال اهليثمي

 و ثقة من الثالثـة  هو عبد الرمحن بن حجرية اخلوالين قاضي مصر أخرج له مسلم وأصحاب السنن وه             :  وابن حجرية 
)٩( . 

 : على احلديث احلكم     
 عن  ىسناد ضعيف ألجل دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد، لكن يشهد له حديث أيب هريرة ، فإن دراجا رو                   هذا اإل 
 .فهو حسن لغريه  ، ة عن أيب هريرةريابن حج

                                                                                                                                                          
  )٣٣١ / ٢(    كتاب الرقاق ، باب يف شدة عذاب القرب  (1)
  ) ١٣٢٩(:    مسند أيب يعلى ، رقم (2)
 )٧/٣٩١/٣١٢١(  اإلحسان  (3)
 ).٣/١٨٠(جممع الزوائد   (4)
 )١٦/١٦٥(مع البيان    جا(5)
 )٦٦٤٤ (:  مسند أيب يعلى ، رقم (6)
 )٧/٣٩٢/٣١٢٢ (  اإلحسان  (7)
 ).٣/٣٨١جممع الزوائد   (8)
 ٣٨٣٨  : التقريب  (9)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٥٩ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

: ن العصري قال  با سليما أمسعت  : حدثنا سعيد بن زيد قال    :  قال نحدثنا عفا  –١٦٠٤٠– )٤٦٨(
 الصراط يـوم    ى عل ل الناس مْحي : (( قال مسعت أبا بكرة عن النيب      : حدثين عقبة بن صهبان قال    

:  من يشاء قال   ىفتحنن اهللا برمحته عل   : القيامة، فتقادع م جنبتا الصراط تقادع الفراش يف النار، قال         
 من كـان    ون، ويشفعون وخيرجون  الشهداء أن يشفعوا فيشفعون وخيرج    ومث يؤذن للمالئكة والنبيني     
 . )) قلبه ما يزن ذرة من إميان

 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 . وهو ابن درهم– وهو ابن مسلم، وسعيد بن زيد –تقدمت ترمجة عفان 
نـه مـوىل أليب الـدرداء،       إ:  بفتح املهملتني، البصري، يقال    –هو خليد بن عبد اهللا العصري       : أبو سليمان العصري  

 .صدوق يرسل من الرابعة ، أخرج له مسلم وأبو داود
ه األزدي بصري، ثقة، من الثالثة، مات بعد السبعني ومائة، أخرج له الشيخان وأبو داود وابن ماج               : عقبة بن صهبان  

 . بضم املهملة وسكون اهلاء:  وصهبان. 
 :التخريج     

مل يرو عن أيب بكرة إال ـذا        :  الطرباين قال .لطرباين يف الصغري بسنده عن عفان       ، والبزار وا   أخرجه أمحد يف مسنده   
 .)١( سناداإل

رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطرباين يف الصغري والكبري بنحوه، ورواه البزار أيضا ورجاله               : قال اهليثمي 
  .)٢( رجال الصحيح

 :حلديث  اىاحلكم عل     
 . سعيد بن زيد بن درهم وهو صدوق له أوهام وهو من رجال مسلمإسناده حسن، فيه 

 
 

                                                 
   )٣٤٦٧(:  ، كشف األستار، رقم )٩٢٩ : (رقم ، الروض الداين ، ) ٤٣ / ٥ (  املسند  (1)
  )٦٥١ / ١٠(   جممع الزوائد  (2)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٦٠ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 عن أيب عثمان    ، عن ثابت البناين   ،ةم عن محاد بن سل    ،حدثنا احلسن بن موسى    –١٦٠٤٢ –) ٤٦٩(
  ربنا مـن   :يوضع الصراط وله حد كحد املوسى فتقول املالئكة        : ((النهدي عن سلمان الفارسي قال    

 .)) يه من شئت علأجيز:  فيقول؟ هذاىجتيز عل

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 . تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات
 :التخريج     

 .)١( حدثنا محاد: من طريق عبد الرمحن بن مهدي قال وأخرجه ابن املبارك يف الزهد
 .)٢( عن محاد حنوهمهدي واآلجري يف الشريعة عن طريق عبد الرمحن بن 

 احلاكم يف املستدرك بسند عن هدية بن خالد عن محاد بن سلمة عن ثابت عن أيب عثمان عن سلمان عن النيب                      أخرجه
٣( هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب:  قال احلاكم . بأطول من هذا(. 

 :ى احلديث احلكم عل     
 .عند احلاكمالصحيح، وجاء مرفوعا رجال إسناده صحيح رجاله له حكم الرفع وموقوف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ) ٤٧٨: ص  (بن املبارك ،   الزهد ال(1)
 )٨٩٥ ، ٨٩٤: (رقم  :   الشريعة(2)
 )٤/٥٨٦(  املستدرك (3)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٦١ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 حدثين متيم بن غيالن  : قال، بن عطاءىعن يعل،  عن شعبة،حدثنا غندر –١٦٠٤٤– )٤٧٠(
لن : ين أنت من يوم جيء جبهنم قد سدت ما بني اخلافقني، وقيل            أ : (( عن أيب الدرداء قال    سلمة )١( بنا

 جنوت وهديت،   –واهللا  –د  تدخل اجلنة حىت ختوض النار، فإن كان معك نور استقام بك الصراط، فق            
 –واهللا   –يف جهنم أو كالليبها أو شيء منـها فقـد           طوإن مل يكن معك نور تشبث بك بعض خطا        

 . )) رديت وهويت
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . وهو ابن احلجاج- وشعبة  _حممد بن جعفر_تقدمت ترمجة غندر 

يثي، الطائفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة عشرين ومائة أو بعدها، أخرج له       لال:  امري، ويقال هو الع :   بن عطاء  ىيعل 
  .)٢(البخاري يف جزء القراءة، وأخرج له الباقون 

  بن عطاء وعبد العزيز بن أيب رواد       ى عنه يعل  ىهو ابن سلمة الثقفي الطائفي، روى عن أيب الدرداء رو         : متيم بن غيالن  
      . )٣(  بن عطاءىيروي عن عبد الرمحن بن عوف وأيب الدرداء، روي عنه ابن جريج ويعل :قال ابن حبان. 

 :التخريج     
 .)٤(  املصنفوعزاه إىل، ذكره السيوطي يف الدر 

 :ى احلديث احلكم عل     
 .متيم بن غيالن مل أجد له جرحا وال تعديال  هسناديف إموقوف له حكم الرفع، و

 
 
 

 

                                                 
 عن :   يف املطبوع  (1)
 ٧٨٤٥:   التقريب  (2)
 )٤/٨٦ ( الثقات ، ) ٤٤١ / ٢  (حاجلر،  ) ١٥٣ / ٢(   التاريخ الكبري  (3)
 )٦/١٧٤(املنثور الدر   (4)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٦٢ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 اهللا تعاىلكتاب ذكر رمحة 
ملـا أري    : ((عن سلمان قـال   ،  عن أيب عثمان  ،  عن عاصم ،  حدثنا أبو معاوية   –١٦٠٤٩ –)٤٧١(

  آخر فـدعا   ى فاحشة، فدعا عليه فهلك، مث رأ      ىا عل  عبد ىإبراهيم ملكوت السموات واألرض رأ    
 )). ال لكوا عبادي،أنزلوا عبدي:  آخر فدعا عليه فهلك، فقال اهللاىعليه فهلك، مث رأ

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةون
 :رجال السند     

  . تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات، وعاصم هو ابن سليمان األحول
 :التخريج     

 .)٢( وهناد يف الزهد عن أيب معاوية مثله  .)١( أخرجه ابن املبارك يف الزهد
  .)٣(  عن أيب معاوية حنوهعوالطربي يف تفسريه عن هناد وابن وكي

وأخرجه سعيد بن منصور يف تفسريه عن احلكم بن ظهري قال حدثين الليث بن أيب سليم عن شهرين بن حوشب عن                     
 . ، فاحلكم والليث وشهر كلهم ضعفاءجتمع فيه الضعفاء سناد إوهذا . )٤( سلمان حنوه
 : السدي، وغريهم قالوافأما ما حكاه ابن جرير وغريه، عن جماهد، وعطاء، وسعيد بن جبري، و: قال ابن كثري
فرجت له السموات، فنظر إىل ما فيهن حىت انتهى بصره إىل العرش، وفرجت له األرضون الـسبع،                 : -واللفظ اهد 

إين أرحم بعبـادي    : فجعل ينظر إىل العباد على املعاصي فيدعو عليهم، فقال اهللا له            : -وزاد غريه   -فنظر إىل ما فيهن   
وقد روى ابن مردوية يف ذلك حديثني مرفوعني، عن معاذ وعلـي بـن أيب               : قال. ا  منك، لعلهم أن يتوبوا ويرجعو    

 .     )٥(طالب، ولكن ال يصح إسنادمها، واهللا أعلم 
 :ى احلديث احلكم عل     

 . ، لكن يف متنه نكارة ، ولعله من اإلسرائيليات  موقوف  ورجاله رجال الصحيح

                                                 
 )٣٨٥: ص (   الزهد البن املبارك  (1)
 )١٤٣٥ / ٢٨٣ / ٣ (  الزهد هلناد  (2)
 )٧/١٦١(  جامع البيان  (3)
 )   ٥/٢٨(  تفسري سعيد بن منصور  (4)
  )١٣٢٥ / ٣(   تفسري القرآن العظيم  (5)



 

 كتاب ذكر النار                             - ٦٦٣ -  زوائد مصنف ابن أيب شيبة                               

 عن عبد   ، عن قيس  ، عن إمساعيل بن أيب خالد     ، أسامة حدثنا عبد اهللا بن منري وأبو     –١٦٠٦٦–)٤٧٢(
فطاملا : بينما رجل ممن كان قبلكم كان يف قوم كفار، وكان فيما بينهم قوم صاحلون، قال               : ((اهللا قال 

 جتح، فـا  تري، آلتني هذه القرية الصاحلة، فأكونن رجال من أهلها، فانطلق فأدركه املو           ف يف ك  تكن
ض اهللا بعض جنوده، فقال      به، إذ قي   أنا أوىل :  به، ويقول هذا   أنا أوىل : ذافيه امللك والشيطان، يقول ه    

 قيسوا ما بني القريتني، فأيتهما كان أقرب إليها فهو من أهلها، فقاسوا ما بينهما، فوجدوه أقرب               : هلما
 . ))  القرية الصاحلة، فكان منهمإىل
 . إنه زائد من حديث عبد اهللا بن مسعود :  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 .تقدمت ترمجهم مجيعا وهم ثقات
 :التخريج     

 .)١(أخرجه ابن املبارك يف الزهد 
 أيتأن رجال قتل تـسعا وتـسعني مث         (( ري رضي اهللا عنه     دمن حديث أيب سعيد اخل    الشيخان  أخرج   يشهد له ما  و

 .)٢( احلديث ))ائة امل به ال ، فقتله فكمل: إنه قتل تسعا وتسعني فهل من توبة، فقال: راهبا، فقال له
      احلكم على احلديث 

 .إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيحني 
 

                                                 
  )١٠٥٧: رقم ٣٧٢  :ص(  الزهد البن املبارك  (1)

 )٢٧٦٦(: قم ، رومسلم يف التوبة )  ٣٤٧٠(: ، رقم لبخاري يف األنبياء، باب  أخرجه ا(2)  



 
٦٦٤                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 كتاب الزهد
 אيف   ماذكر عن نبينا

حدثنا سـفيان  : حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال     -١٦١٤٩– )٤٧٣(
 إين لست أريـدك، (( : فقال  تعرضت الدنيا للنيب : ((عن بعض املدنيني عن عطاء بن يسار قال

 .)١()) ريكإن مل تردين فسرييدين غ: قالت
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .تقدمت ترمجة معاوية بن هشام وسفيان وعطاء

 .هم عرفأال : بعض املدنيني
 :التخريج     

 .مل أجد له خترجيا
 :ديث  احلىاحلكم عل     
 . الذين ال أعرفهم إسناده  بعض املدنينيويف  ، مرسل

  
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 ١٦٢٥١: (   هذا احلديث مكرر برقم (1)



 
٦٦٥                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

عاد نـاس مـن    :دة قالجععن حيىي بن  )١(و  عمرعن  ،  سفيان بن عيينة   حدثنا –١٦١٥٦–)٤٧٤(
كيف ذا   : احلوض، فقال   حممد ى ترد عل  !أبشر أبا عبد اهللا    : فقالوا باً خبا أصحاب رسول اهللا    

كقـدر زاد    إمنا يكفي أحدكم من الدنيا    ((  ، وقد قال لنا رسول اهللا        وهذه أسفل البيت وأعاله   
   .) )الراكب

 . الكتب الستةى كله زائد عل: وع الزيادةن
 :رجال السند     

 .دة هو ابن هبريةجعتقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات، عمرو هو ابن دينار، وحيىي بن 
 :التخريج     

 .)٢(  حنوه،عن سفيانوالبيهقي يف الشعب  ماهييف مسندوأبو يعلى أخرجه احلميدى 
 ٣( عن سفيان مثله يف احللية بسنديهما وأبو نعيموالطرباين يف الكبري 

 .دة، وهو ثقةعرواه أبو يعلي، ورجاله رجال الصحيح غري حيىي بن ج:  قال اهليثمي
 :ديث  احلىاحلكم عل     

 .إسناده صحيح، رجاله ثقات
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                           
 .عمرو بن حيىي بن جحدة: يف املطبوع   (1)
 )١٠٤٠١:  رقم٧/٣٠٧(شعب اإلميان ، )٧٢١٤: رقم ١٣/١٧٥(، مسند أيب يعلى )١٥١:  رقم ١/٨٣(  مسند احلميدي  (2)
 )١/٣٦٠( حلية األولياء   ،)٣٦٩٥:  رقم ٤/٨٩ (  املعجم الكبري (3)



 
٦٦٦                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

: عن أيب جعفر قال   ،  رو بن عمرة    م عن ع  ، عن األعمش  ، حدثنا ابن إدريس   – ١٦١٦١ – )٤٧٥(
: إن اإلميان إذا دخل القلب انفسح له القلب وانشرح، وذكر هذه اآليـة               : ((  اهللا   قال رسول 

       فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم  ،]وهـل  ! يا رسـول اهللا     : ا   قالو ].١٢٥: األنعام
  دار اخللود، والتجايف عن دار الغرور، واالسـتعداد        ىلإنعم، اإلنابة   : لذلك من آية يعرف ا؟ قال     

 . )) لموت قبل املوتل
 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . وهم ثقات، تقدمت ترامجهم إال أبا جعفر

تبـاع  أهو عبد اهللا بن مسور بن عبد اهللا بن عون بن جعفر بن أيب طالب أبو جعفر اهلامشي املدائين، من                     : أبو جعفر 
وقال أبو  .  وقال النسائي والدار قطين متروك     .ينيكذبه أمحد وابن املد   . الصحابةالتابعني، وليس له رواية عن أحد من        

راسيل ال يوجـد هلـا أصـل يف         مبضعيف احلديث حيدث    : وقال أبو حامت  . وضاع لألحاديث ال يسوي شيئا    : نعيم
ن التابعني ومل   وضع احلديث وروايته إمنا هي ع     بكان معروفا عند أهل العلم      :  يةووقال إسحاق راه   .أحاديث الثقات 

 . )١( يضع احلديث: وقال البخاري. يلق أحدا من الصحابة
 :التخريج

 .)٢(وأخرجه ابن املبارك يف الزهد 
سـئل  : أخربنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن أيب جعفر قال             : وأخرجه عبد الرزاق يف تفسريه قال     

 عـن    قال النيب   ،  ))موت، وأكثرهم ملا بعده استعدادا      أكثرهم ذكرا لل  ((: أي املؤمنني أكيس؟ قال   :  النيب  
: كيف يشرح صدره يا رسول اهللا؟ قـال       : ، وقالوا  فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم        : هذه اآلية 

 دار اخللـود،    ىلإاإلنابة  (( : فهل لذلك من أمارة يعرف ا؟ قال      : ، قالوا ))نور يقذف فيه، فينشرح له وينفسح     ((
 .)٣( )) ايف عن دار الغرور، واالستعداد للموت قبل لقاء املوتوالتج

                                                           
 )٣٦١ – ٣/٣٦٠(لسان امليزان ) ١٧٠ -/ ٥/١٦٩(اجلرح   (1)
  )١٠٦: ص (   الزهد البن املبارك  (2)
 )١/٢١٠(  تفسري عبد الرزاق  (3)



 
٦٦٧                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
ن طريق هناد عن قبيصة عن سفيان عن عمرو بن مـرة            مو . ن طريق عبد الرزاق مثله    موأخرجه الطربي يف تفسريه     

 .)١( فذكر حنوه. عن رجل يكين أبا جعفر كان يسكن املدائن
وكان مـن   :  قال –نصور يف تفسريه عن سفيان عن خالد بن أيب كرمية عن عبد اهللا بن مسور                وأخرجه سعيد بن م   

 .)٢(ولد جعفر بن أيب طالب حنوه 
وأخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه عن أيب سعيد األشبح عن أيب خالد األمحر عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن                       

 .)٣( عبد اهللا بن املسور حنوه
 حلديث  ا ىحلكم عل     ا

 . معضل، ويف سنده وضاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 )٢١-٨/٢٠(  جامع البيان  (1)
 )٨٨:  رقم ٨٦ / ٥ (  تفسري سعيد بن منصور  (2)
 )٤/١٣٨٤(  تفسري ابن أيب حامت  (3)



 
٦٦٨                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 عن عبـد     ،  عن عمرو بن مرة     ،  عن عمرو بن قيس     ، حدثنا أبو خالد األمحر    –١٦١٦٢–)٤٧٦(
 ]١٢٥ :األنعـام [من يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم        تال رسول اهللا    : قال )١( مسوراهللا بن   
: فقيل: ور يقذف به يف القلب فينفسح له القلب، قال        ن: وما هذا الشرح؟ قال   ! يا رسول اهللا  : فقالوا

 اإلنابة إال دار اخللود والتجايف عن     :  (( ما هي؟ قال  : نعم، قيل : فهل لذلك من أمارة يعرف ا؟ قال      
 . )) دار الغرور، واالستعداد للموت قبل لقاء املوت

 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 .وعمرو بن مرة)) سليمان بن حيان((رمجة أيب خالد األمحر تقدمت ت
 أبو عبد اهللا الكويف، ثقة متقن عابد، من السادسة، مات           –بضم امليم وختفيف الالم واملد    –هو املالئي : عمرو بن قيس  

 . )٢( أخرج له البخاري يف األدب املفرد وأخرج له الباقون. سنة بضع وأربعني ومائة
 :التخريج     
 أخرجه  وهو احلديث الذي .)٣(  ه ابن أيب حامت يف التفسري عن أيب سعيد األشح عن أيب خالد األمحر مثلهأخرج

 .  وسعيد بن منصور كما سبق خترجيه عبد الرزاق وابن جرير
 يف طبقات احملدثني بأصبهان بسنده عن بن عيينة عن خالد بن أيب كرمية عن عبد اهللا بن املـسور                    نوأخرجه ابن حبا  

 .)٤(  أبيه حنوهعن
قال : وأخرج ابن جرير يف تفسريه بسنده عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال                     

(( : فهل لذلك من عالمة يعرف ـا؟ قـال        :  فقالوا))  نفسح وانشرح اإذا دخل النور القلب     : (( رسول اهللا   
 .   بيه شيئاأو عبيدة مل يسمع من وأب. )٥(احلديث ))   دار اخللوداإلنابة إىل

 
 

                                                           
 .عبد اهللا بن مسعود ، واملثبت من املصادر األخرى :  يف املطبوعة  (1)
 ٥١٠٠ :  التقريب   (2)
 )٤/١٣٨٤(  تفسري ابن أيب حامت  (3)
 )١/٤٥٣(  طبقات احملدثني بأصبهان  (4)
 )٢١ / ٨(   جامع البيان  (5)



 
٦٦٩                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
 وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل بسنده عن عدى بن الفضل عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه عن 

 .)١( ابن مسعود
عن القاسم بن عبـد    عن عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي        عن عدي بن الفضل     بسنده   وأخرج احلاكم يف املستدرك   

فمن يرد اهللا أن يهديـه يـشرح صـدره           تال رسول اهللا    : الرمحن عن أبيه عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال         
هل لذلك من علـم     ! ، فقيل يا رسول اهللا       ))إن النور إذا دخل الصدر انفسح     ((  : فقال رسول اهللا     لإلسالم

سـكت   . ))نابة إيل دار اخللود واالستعداد للموت قبل نزوله       نعم، التجايف عن دار الغرور، واإل     ((: يعرف ، قال  
 .)٢( عدي ساقط:  قلت: وقال الذهيب احلاكم، نهع

 .)٣( مل يسمع عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود من أبيه: وذكر البخاري يف األوسط عن شعبة أنه قال
 :حلديث  اىاحلكم عل     
 .  يف سنده وضاع،معضل

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
 )١٠٠ – ٩٩ص (  قصر األمل (1)
 )٤/٣١١ (  املستدرك  (2)
   )  ٤٢  :ص (   التاريخ األوسط (3)



 
٦٧٠                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 ىأت:  قال ، عن الضحاك بن مزاحم    ،عن سليمان بن فروخ    ،حدثنا أبو معاوية     –١٦١٦٥–)٤٧٧(
النيب  ٌـ     ((: من أزهد الناس يف الدنيا؟ فقال     ! يا رسول اهللا    : ، فقال  رجل ، ىمن مل ينس املقابر والبل

 . )) املوتى نفسه منا من أيامه، وعدد غعد، ومل ي ما يفىنى علىوترك أفضل زينة الدينا، وآثر ما يبق
 . الكتب الستةىكله زائد عل: ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 .تقدمت ترمجة أيب معاوية والضحاك

روي عن أيب أيوب العتكي األزدي وعن الـضحاك         : هو األزدي أبو واصل، قال ابن أيب حامت       :  سليمان بن فروخ  
وذكره احلافظ يف تعجيـل     ،  حبان يف الثقات    وذكره ابن    . روى عنه أبو معاوية وقريش بن حبان العجلي       ) مرسل(

 .)١( املنفعة
 :التخريج     

  .)٢( شعب بسنده عن أيب معاوية عن سليمان عن الضحاك مثلهالأخرجه البيهقي يف 
 .)٣(  ابن أيب الدنيا مرسالوذكره املنذري يف الترغيب وغزاه إىل

  .)٤(  البيهقي عن الضحاك مرسالىلزاه إعو، وذكره العجلوين 
  .)٥(  يف البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديثسيينه احلذكرو

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 .وفيه انقطاع بني سليمان بن فروخ وبني الضحاك ، وسليمان بن فروخ مل يوثق غري ابن حبان مرسل ، 

 
 

                                                           
 ).١/٦١٦( تعجيل املنفعة ،)٨/٢٧٤ ، ٦/٣٩١( ، الثقات )٤/١٣٥(اجلرح   (1)
 )٣٥٦ – ٧/٣٥٥(اإلميان   شعب (2)
  )١٥٨ – ٤/١٥٧(والترهيب   الترغيب (3)
 )١/١٢٩/٣٢٦(كشف اخلفاء   (4)
  )٩١ / ٢ (   البيان والتعريف (5)



 
٦٧١                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 ، عن عمرو بن ميمون    ، عن زياد بن جراح    ، عن جعفر بن برقان    ،حدثنا وكيع –١٦١٦٦–)٤٧٨(
  وغناك ،راغك قبل شغلك  فحياتك قبل موتك، و   : اغتنم مخسا قبل مخس    : ((قال لرجل  أن النيب   

 . )) قبل سقمكقبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك 
 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . وهو صدوق–تقدمت ترمجة وكيع، وجعفر بن برقان 

 . )١( هو زياد بن أيب مرمي ، أخرج له النسائي: ي، ثقة من السادسة ، وقيلهو اجلزر:  زياد بن جراح
قة عابد، نزل الكوفة، مات سـنة       ثرم مشهور،   ضأبو حيىي خم  :  دي أبو عبد اهللا ، ويقال     وهو األ :  عمرو بن ميمون  

 . )٢( أربع وسبعني وقيل غري ذلك، أخرج له اجلماعة
 :التخريج     

 .)٣( عن جعفر بن برقان مثله، والشهاب يف مسنده ،زهدأخرجه ابن املبارك يف ال
 عن سويد بن نـصر      -الكتب الساقطة من السنن الكربي    من  وهو  - يف كتاب املواعظ،     ىوأخرجه النسائي يف الكرب   

 .)٥( وأخرجه أبو نعيم يف احللية بسنده عن املصنف مثله.)٤( عن عبد اهللا بن املبارك عن جعفر احلديث
ح عـن  ارواه عبد اهللا بن املبارك يف كتاب الرقاق عن جعفر بن برقان عن زياد بن اجلـر      : ب وقال شعالوالبيهقي يف   

وأخرجه اخلطيب يف اقتضاء العلـم      . )٦(  لرجل وهو يعظه احلديث    قال رسول اهللا    : دي قال وعمرو بن ميمون األ   
 )٧(العمل 

                                                           
  ٢٠٦١  :  التقريب  (1)
 ٥١٢٢: صدر السابق امل  (2)
 ).١/٤٢٥/٧٢٥(، مسند الشهاب ) ٢: ص  (  الزهد البن املبارك (3)
 )١٩١٧٩ ح ١٣/٣٢٨(نظر حتفة االشراف   ا(4)
 )٤/١٤٨(  حلية األولياء  (5)
 )٧/٢٦٣(اإلميان   شعب (6)
 )١/١٠٠ (  اقتضاء العلم العمل (7)



 
٦٧٢                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

.………………………………………………………………………… 
ود رواحلسبين يف البيان والتعريـف يف أسـباب و        .)١(ابن املبارك عن جعفر حنوه      ه املزي يف ذيبه بسنده عن       وذكر

 .)٣( العجلوين يف كشف اخلفاءو. )٢(احلديث 
أخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده عن عبد اهللا بن أيب هند عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما                     يشهد له ما  و
  . فذكره) ) نم مخسا قبل مخساغت( : (  لرجل وهو يعظهقال رسول اهللا : قال

 .)٤( ه الذهيبعن وسكت .  شرط الشيخني ومل خيرجاه ىهذا حديث صحيح عل:  قال احلاكم
 .)٥(  شرطهاىصحيح عل:   احلاكم، وأنه قالوعزاه إىل، وذكره املنذري يف الترغيب 

إذا أمـسيت فـال    ((:  الصحيحبن عمر يفا أنه شاهد ألثر ى احلاكم، وأورده عل وذكره احلافظ يف الفتح وعزاه إىل     
 .)٦() ) ، ومن حياتك ملوتك  وإذا أصبحت فال تنتظر املساء، وخذ من صحتك ملرضك،تنتظر الصباح

 :حلديث  اىاحلكم عل     
 . سناد، ويشهد له حديث ابن عباس وأثر ابن عمر رضي اهللا عنهم أمجعنيمرسل ، صحيح اإل

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 )٩/٤٤٣(  ذيب الكمال  (1)
 )٢/١١٤/٢٩٠(  البيان والتعريف (2)
 )١/٨٥(كشف اخلفاء    (3)
 )٤/٣٠٦(   املستدرك (4)
 )٤/٢٥١(  الترغيب والترهيب (5)
 )١١/٢٣٥(  فتح الباري (6)



 
٦٧٣                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

أي رسول  : قال معاذ بن جبل   : حدثنا أبو معاوية قال   : قالحدثنا حممد بن بشر     –١٦١٧٢–)٤٧٩(
 واعدد نفسك من املوتى، واذكر اهللا عند كـل حجـر  ،  عبد اهللا كأنك تراه    ا : ((أوصين، قال ! اهللا  

 . )) بالسر، والعالنية بالعالنية  السرئة فاعمل جبنبها حسنة،يوشجر، وإذا عملت الس
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند
 .ومها ثقتان، تقدمت ترمجتهماحممد بن بشر وأبو معاوية 

 :التخريج
:  عن أيب سلمة قال    ، عن حممد بن عمرو    -هو الدراوردي -أخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن عبد العزيز بن حممد           

 .)١( حلديث مطوالا ))  عبد اهللا كأنك تراها(( :  يا رسول اهللا أوصين، فقال:   قلت :قال معاذ بن جبل
 .)٢(سلمة مل يدرك معاذا، ورجاله ثقات  رواه الطرباين، وأبو : قال اهليثمي

لية بسنده عن إبراهيم بن عيينة عن إمساعيل بن رافع عن ثعلبة بن صاحل عن رجل                حلايف  وأخرج معناه مطوال أبو نعيم      
 .)٣( خلابل جمن أهل الشام عن معاذ بن 

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 .وسند أيب نعيم فيه جمهول،  ن أبا سلمة مل يدرك معاذاًأعضل، ورجاله ثقات، وسند الطرباين منقطع إذ م
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 )٢٠/١٧٥/٣٧٤(  املعجم الكبري (1)
  )٣٩٥ / ٤(   جممع الزوائد  (2)
 )٢٤١– ١/٢٤٠(  حلية األولياء (3)



 
٦٧٤                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 عن ابن سابط    ،دث عن علقمة بن مر    ،حدثنا مسعر : ر قال بشحدثنا حممد بن     – ١٦١٧٥ –)٤٨٠(
ـ :   فأحسن عليه الثناء، فقال النيب ذكر رجل عند النيب  : ((قال  وت؟ فلـم كيف ذكره للم

 )). ما هو كما تذكرون: يذكر ذلك، فقال
 . الكتب الستةى كله زائد عل: ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . وهم ثقات-وهو عبد الرمحن-تقدمت ترمجة حممد بن بشر ومسعر وابن سابط 

 بفـتح املـيم     :دثومر.  أخرج له اجلماعة  ،  هو احلضرمي أبو احلارث الكويف، ثقة، من السادسة       :  دثعلقمة بن مر  
 . )١( وسكون الراء بعدها مثلثة

 :التخريج     
 .)٢(أخرجه ابن املبارك يف الزهد 

  .)٣(وأخرجه أمحد يف الزهد 
كيـف ذكـره    : (( فقال،    رجل عند النيب     ىين عل ثأ:  ثنا سفيان قال  :  ن طريق أمحد قال   موأبو نعيم يف احللية     

 .)٤( ) )و إذا كما تقولونما ه((  : ما هو ذاك، قال: اقالو ؟ ))للموت
 :ديث احلى احلكم عل     
 .  رجاله ثقات ،مرسل

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ٤٦٨٢   :  التقريب  (1)
 ) ٢٦٥ : رقم  ٩: ص (  الزهد البن املبارك  (2)
 ) ١٧ :  ص  (  الزهد ألمحد (3)
 )٧/٢٩٩(  حلية األولياء  (4)



 
٦٧٥                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 : قـال  ، عن الربيع  ،حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن أيب جعفر الرازي         –١٦١٧٦–)٤٨١(
 . )) ومرغبا يف اآلخرة ، باملوت مزهدا يف الدنياىكف ((: قال رسول اهللا 

 .ب الستة الكتىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند

 وهو عيـسى بـن أيب عيـسى         ؛ جعفر الرازي    تقدمت ترمجة ربيع وهو ابن أنس البكري، صدوق له أو هام، وأيب           
 . صدوق سيء احلفظ

 . )١( أبو حيىي كويف األصل، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة مائتني، أخرج له اجلماعة:  إسحاق بن سليمان الرازي
 :التخريج

 . )٢( ة وأمحد يف الزهد عن الربيع ابن أنس مرسالبيشمال أخرجه ابن أيب عز الـيف كن
 .ومل أجده من كتاب الزهد ألمحد

 عن الربيع بن أنس رفع      ،يزمسعت أبا جعفر الرا   :  قال ، بسنده عن إسحاق بن سليمان     ،شعبالوأخرجه البيهقي يف    
 .)٣( ) )ا يف اآلخرةغبا يف الدنيا مر باملوت مزهدىفـك ( (: قال النيب احلديث إىل

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 . اده ضعيف لضعف أيب جعفر الرازي والربيع بن أنسنمرسل، إس

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 ٣٥٧:   التقريب  (1)
  ) ١٥/٤٢١١٧(  كنـز العمال  (2)
 )٧/٣٥٣(اإلميان   شعب (3)



 
٦٧٦                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 لو شـاء  : ((قال عن النيب،  عن احلسن ، عن يونس،حدثنا حامت بن وردان–١٦١٧٧–)٤٨٢(
 )).  بعضكم ببعضى ولكن ابتلاهللا جلعلكم فقراء كلكم ال غين فيكم،

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  زيادةع النو
 :رجال السند     

 . تقدما ، ومها ثقتان .  هو البصري– واحلسن -هو ابن عبيد البصري-تقدمت ترمجة يونس 
من الثامنة، مات سنة أربع ومثـانني ومائـة         ،  هو ابن مروان السعدي، أبو صاحل البصري، ثقة          : حامت بن وردان  

 . )١(ه ود وابن ماجخرج له اجلماعة إال أبا داأ
 :التخريج     

 . مل أجد له خترجيا
 :  ى احلديث احلكم عل     

 .رجاله ثقات، سناده صحيح إمرسل، 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                           

  ١٠٠١ :   التقريب  (1)
 



 
٦٧٧                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 عن عبد امللك بـن      ،حدثنا إمساعيل بن أيب خالد    :  قال ،حدثنا حممد بن بشر    –١٦١٧٩–)٤٨٣(
إنه ليس مـن شـيء      ! أيها الناس  (: ( قال رسول اهللا    :  قال ،أخربت أن ابن مسعود   :  قال ،عمري

يقربكم من اجلنة ويبعدكم من النار إال قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم مـن                  
 أنه ليس من نفس متوت حـىت تـستويف          يوعال قد يتكم عنه، وإن الروح األمني نفث يف ر         إاجلنة  
 ال  اهللا فإنه   أن تطلبوه مبعاصى   ىء الرزق عل  تقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب، وال حيملكم استبطا       اف رزقها،

 )). ينال ما عنده إال بطاعته
  .إنه زائد من حديث ابن مسعود:  ع الزيادةنو

 : دنرجال الس     
 . تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات

 :التخريج     
 أنه مل يـذكر املقطـع        إال  أخرجه هناد يف الزهد عن عبدة عن إمساعيل عن عبد امللك عن ابن مسعود عن النيب                 

 .)١( )) نه ليس من شيء يقربكم من اجلنة ويبعدكم من النار إال قد أمرتكم به إ((:  األول
زبيد اليامي وعبد امللك بن عمري عـن ابـن          عن  ة بأسانيد عن إمساعيل بن أيب خالد        نوأخرجه البغوي يف شرح الس    

يف املستدرك كشاهد احلديث جابر اآليت بسنده عـن         وأخرجه احلاكم   . )٢( مسعود أو عن من أخربه عن ابن مسعود       
وسكت عليـه احلـاكم     .   قال مبعناه  سعيد بن أيب أمية الثقفي عن يونس بن بكري عن ابن مسعود أن رسول اهللا                

  .  األقلىن يونس مل يدرك ابن مسعود فبينهما اثنان علإوفيه انقطاع إذ . )٣(والذهيب 
إن روح القدس نفث يف     : ((  قال  أن رسول اهللا     – أظنه عن ابن مسعود    –ويف صحيح ابن حبان   : وقال ابن كثري  

  .)٤()) روعي أنّ نفسا لن متوت حىت تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا اهللا، وأمجلوا يف الطلب 
 .ومل أجده يف صحيح ابن حبان املطبوع 

                                                           
 )١/٥٨٤/٥٠٤(   الزهد هلناد (1)
 )٣٠٥ – ١٤/٣٠٣(  شرح السنة  (2)
 ) ٤ / ٢ (  املستدرك  (3)
: ، ويف الشورى، عند اآلية رقـم         )٨٧: ( وذلك يف البقرة، اآلية ،رقم    ) ٣١٣٨-٣١٣٧ / ٧،  ٣١٦/ ١(ري القرآن العظيم        تفس  (4)
)٥١(  



 
٦٧٨                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
تركت شـيئا    ما ((: قال إن رسول اهللا    :  عمران صاحب له قال    أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن      يشهد له ما  و

 .)١(  فذكر حنوه)) يقربكم من اجلنة
: لوا إليه فجلسوا فقال   ب، فأق  ))هلموا إيلّ ((:  دعاهم فقال  يفة بن اليمان أن النيب      ذوأخرج البزار يف مسنده عن ح     

 حىت تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليهـا،         نفث يف روعي أنه ال متوت نفس        هذا رسول رب العاملني جربيل    (( 
مجلوا يف الطلب وال حيملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه مبعصية اهللا، فإن اهللا ال ينال مـا عنـده إال              أتقوا اهللا و  اف

 .  سنادال نعلمه عن حذيفة إال ذا اإل: قال البزار . ) )بطاعته
 .)٢( ، وبقية رجاله ثقاته قدامة، ومل أجد من ترمجقدامة بن زائدة بن:  رواه البزار ، وفيه:  قال اهليثمي

اتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب، فإن نفساً لن متوت         ! أيها الناس  (( : حديث جابر بن عبد اهللا    ه من   أخرجه ابن ماج  و
  .)٣())حىت تستويف رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب، خذوا ما حلّ، ودعوا ما حرم 

 .  لهم مدلسون وقد عنعنوهك و، جريج وأبا الزبري بن مسلم وابَنالوليَدفيه  ألننده ضعف ويف س
  .)٤( وأخرجه ابن حبان بسنده عن سعيد بن أيب هالل عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا، مبعناه

 .  سناد صحيحإوهذا 
 : ديث  احلىاحلكم عل     

أخربت عن ابن مسعود ولكن يتقوى بالشواهد وإن كانت ال ختلو مـن             :  قال ن عبد امللك بن عمري    إفيه انقطاع إذ    
 .ه حسنا لغريا رب صمقال في

 :الغريب     
 .)٥(أوحى وألقى ، وهو سبيه بالنفخ : ثنف
وع : وعير٦( اخلاطر والقلب والروح واخللد -بالضم -الر(. 

                                                           
 ) ١٢٥ / ١١ ( املصنف  (1)
 )٤/١٢٣(الزوائد جممع   (2)
 )٢١٤٤: (   كتاب التجارات ، باب االقتصاد يف طلب املعيشة ، رقم (3)
 )٣٢٤١ _٣٢٣٩(:   اإلحسان  ، رقم (4)
 ) نفث : (   النهاية ، مادة (5)
 )روع : (   املصدر السابق واملصباح املنري ، مادة (6)
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  إذا ذكر   كان رسول اهللا  : قال،  عن احلسن   ،  عن عوف   ،  حدثنا أبو أسامة     –١٦١٨٠–)٤٨٤(
  . عوذ باهللا من جهد البالءتأصحاب األخدود 

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 . تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات
 :التخريج     

 . ذا الوجه مل أجد من أخرجه
 : وذكر عن احلسن أنه قال.  يذكر احلسن املصنف إال أنه عن عوف ومل وعزاه إىل،وذكره السيوطي يف الدر

 عبـد بـن   وعزاه إىل.  )) فما ذكرت أصحاب األخدود إال تعوذت باهللا من جهد البالء(( :  قال رسول اهللا 
 .)١( محيد
 :ديث  احلىاحلكم عل     

 .مرسل رجاله ثقات
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                           

 )٦/٣٣٣ (راملنثو  الدر (1)
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حدثين أخي  :  قال د،حدثنا إمساعيل بن أيب خال    :  قال ،حدثنا حممد بن بشر   –١٦١٨١–)٤٨٥(
مـا  ! أمري املـؤمنني   يا: قالت ألبيها :  قال ، عن حفصة بنت عمر    ، عن مصعب بن سعد    ،نعمان

عليك لو لبست ألني من ثوبك هذا، وأكلت أطيب من طعامك هذا، قـد فـتح اهللا عليـك                   
 رسول  ى نفسك، أما تعلمني ما كان يلق      سأخاصمك إىل :  ، وأوسع عليك الرزق؟ قال     األرض

قد :  حىت أبكاها، قال    رسول اهللا  ىن شدة العيش، وجعل يذكرها شيئا مما كان يلق         م اهللا  
سـلك يب غـري       صاحبان سلكا طريقا، فإين إن سلكت غري طريقهما        ، إنه كان يل    قلت لك 

 معهما عيـشهما    لعلي أدرك    ، ألشاركنهما يف مثل عيشهما الشديد     – واهللا   –طريقهما، فإين   
 . بكر رضي اهللا عنه  وأبا   صاحبيه النيبب يعين -الرخي

 .اقيكله زائد ذا الس:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 .تقدمت ترامجهم إال نعمان أخا إمساعيل بن أيب خالد
هو ابن أيب خالد أخو إمساعيل واسم أبيهما سعد كويف، روى عن علي ومحزة بن املغرية بن شعبة، روى عنه              :  نعمان

 . )١( وهإمساعيل ابن أيب خالد أخ
 :التخريج     

 .)٢(أخرجه ابن املبارك يف الزهد عن إمساعيل عن أخيه عن مصعب بنحوه 
 . )٣( مساعيل عن مصعب به بنحوهإعن يزيد بن هارون عن وابن سعد يف الطبقات وأمحد يف الزهد 

 . )٤( عن حممد بن بشر مثلهمسنده  محيد يف وعبد بن
 

 

                                                           
 ) ٨/٤٤٧(اجلرح  ، )٨/٧٨(والتاريخ الكبري (1)  

 )٥٧٤(: رقم ،   الزهد البن املبارك (2)
 )٣/٢٧٧ ( الطبقات الكربى  ) ١٢٥: ص  (  الزهد ألمحد  (3)
 )٢٥( :رقم  ،املنتخب:    انظر (4)
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…………………………………………………………… 
  .ة حنوهص بسنده عن عبدان عن عبد اهللا عن إمساعيل عن أخيه عن مصعب عن حفكيف املستدرواحلاكم 

 وهـو مـن   بن سعد كان يدخل علي أزواج النيب ب ا، فإن مصع  م شرطه ىهذا حديث صحيح عل   : قال احلاكم 
 . )١( فيه انقطاع:  قلت:  قال الذهيب.  كبار التابعني من أوالد الصحابة رضي اهللا عنهم

 .)٢( بسنده عن حممد بن بشر عن إمساعيل عن أخيه عن مصعب حنوه جه الضباء املقدسي يف املختارةوأخر
أيب خالد، واختلـف عنـه،       يرويه إمساعيل بن  :   الدار قطين عن هذا احلديث واختالف الرواة فيه فقال         سئل احلافظ 

 .نعمان عن مصعب بن سعد عن حفصةمساعيل عن أخيه ال إفرواه عبد اهللا بن املبارك وحممد بن بشر العبدي عن
قال . بينهما أخا إمساعيل  ا  وخالفهما أبو أسامة ويزيد بن هارون فروياه عن إمساعيل عن مصعب بن سعد، ومل يذكر              

 .)٣( واهللا أعلم ،  بالصوابوقول ابن املبارك وحممد بن بشر أوىل:  الدار قطين
 :لى احلديث احلكم ع     
 .مساعيلإ بن أيب خالد أخي سناده ضعيف جلهالة النعمانإ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
 )١/١٢٣(  املستدرك  (1)
 )١١١: رقم ٢١١ / ١  (  املختارة  (2)
 )٢/١٣٩(العلل   (3)
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يل حبحدثين شـر  : حدثين عبد الرمحن بن شريح قال     : حدثنا زيد بن حبان قال    –١٦١٨٢–)٤٨٦(
 مسعـت : مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول     : ة الصديف يقول  يمسعت حممد بن هد   : بن يزيد املعافري قال   

 . )) فقي أميت قراؤهاأكثر منا  (( : يقول  رسول اهللا
 .  الكتب الستةىكله زائد عل:   الزيادةعنو

 :رجال السند     
 .صدوق  تقدم وهو :زيد بن احلباب

 ثقـة فاضـل، مل       أبو شريح األسكندراين،   -بفتح امليم واملهملة  –هو ابن عبيد اهللا املعافري    :  عبد الرمحن بن شريح   
 . )١( ه اجلماعةة، مات سنة سبع وستني ومائة، أخرج لع من الساب،يف تضعيفهابن سعد يصب 
أخرج له   هو شراحيل بن يزيد،   : ف، وقيل صحهو ابن شريك وإمنا ت    : قيل: قال احلافظ : يل بن يزيد املعافري   بشرح

 .  )٣( وال يصح: يل بن يزيد املعافريبشرح: وقال البخاري يف تارخيه وقال بعضهم. )٢( أبو داود
 من السادسة، مات بعد العشرين ومائة، أخـرج لـه           هو أبو حممد املصري ، صدوق،     :  شراحيل بن يزيد املعافري   

 ورجح  ، ثقة :وقال الذهيب . البخاري يف خلق أفعال العباد وأخرج له مسلم يف املقدمة وأخرج أبو داود حديثا واحدا              
 .)٤( البخاري أنه شراحيل بن يزيد املعافري

 . بخاري يف خلف أفعال العبادةأبو حيىي املصري، مقبول، من الثالثة، أخرج له ال: يفحممد بن هدية الصد
وذكره ابـن   ،  سوي يف ثقات التابعني من أهل مصر        فوذكره ال  . بفتح اهلاء وكسر املهملة وتشديد التحتانية      :وهدية
 .  )٥ (. ال يعرف: وقال الذهيبمصري تابعي ثقة : وقال العجلي، يف الثقاتحبان 

 :التخريج    
 .)٦( مسعت شراحيل بن يزيد مثله  : قال ن بن شريح أخرجه ابن املبارك يف الزهد عن عبد الرمح

 

                                                           
 ٣٨٩٢  :  التقريب، )٢/١٤٩(الكاشف (1)  

  ٢٦٥ :   التقريب، )٤٣١ /١٢ (ذيب الكمال  (2)
 )١/٢٥٧(  التاريخ الكبري (3)
(4)  ٢٧٦٣  :  التقريب، ) ٢/٦(الكاشف ، )١٢/٤١٢(يب الكمال ذ 
 )٤/٥٨(امليزان ، )٢/٢٥٦(معرفة الثقات ،)٥/٣٨١(، الثقات )٢/٥٢٨(املعرفة والتاريخ   (5)
 )١٥٢  : ص(  الزهد  (6)
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………………………………………………………………………… 
ن املبارك عن عبد الرمحن شريح املعافري حدثنا شراحيل بن يزيد عـن             بوأمحد يف مسنده عن علي بن إسحاق عن ا        

نا ابن هليعة حدثنا دراج     حدثنا حسن حدث  : قال، و  مثله  قال رسول اهللا  : حممد بن هدية عن عبد اهللا بن عمرو قال        
والبخاري . )١( ثياحلد:  يقول مسعت رسول اهللا    : عن عبد الرمحن بن جبري عن عبد اهللا بن عمرو ابن العاص قال            

ـ شعب  الوالبيهقي يف    . )٢(  ن طريق ابن املبارك مثله    ، م ةنالبغوي يف شرح الس   ويف تارخيه ويف خلق أفعال العباد        ن م
ـ     .)٣(  مثله ،  حيل بن يزيد  ا حدثين شر  ، عن عبد الرمحن بن شريح     ،طريق ابن املبارك وابن وهب     زي يف  وأخرجه امل

 عن ابن املبارك عن عبد الرمحن املعافري عن شراحيل بن يزيد عن حممد بن هدية                يهمابسند، والذهيب يف السري     ذيبه
  .  )٤(مثله 

 ثنا ابن هليعة حـدثين أبـو        - بن يزيد املقرئ   هو عبد اهللا  -أخرجه أمحد يف مسنده ثنا أبو عبد الرمحن          ويشهد له ما  
، وعن أيب سعيد    )) أكثر منافقي هذه األمة قراؤها     (: ( يقول مسعت رسول اهللا    : ت عقبة يقول  عمس: املصعب قال 

وثنا أبو سلمة اخلزاعي ثنا الوليد بن املغرية ثنا مـشرح بـن             : ريايب يف صفة املنافق قال    فوكذا ال . )٥(عن ابن هليعة به     
 .)٦( ))إن أكثر منافقي هذه األمة لقراؤها: ((أنه كان يقول عان عن عقبة بن عامر عن رسول اهللا ها

ريايب يف صفة املنافق وعنه ابن عدي يف الكامل واخلطيب يف تارخيه ،والذهيب يف السري عن طريق                 فوأخرجه أبو بكر ال   
هذا حديث حمفوظ ، قد تابع فيه الوليـد بـن           : قال الذهيب  .  قتيبة بن سعيد عن ابن هليعة عن مشرح عن عقبة به          

 هليعة عن مشرح، وقد رواه عبد اهللا بن املبارك عن عبد الرمحن شريح املعافري عن شراحيل بن يزيد عـن                     املغرية ابنَ 
وأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده عن سعيد بن أيب مرمي           .)٧( حممد بن هدية الصديف عن عبد اهللا ابن عمرو بن العاص          

 عـن  ، عن عبد اهللا بن موهب،وبسنده عن الفضل بن املختار  ،  شانة عن عقبة بن عامر عنه به      ع ابن هليعة عن أيب      عن
  .)٨( احلديث: يقول مسع:  قال،عصمة بن مالك اخلطمي

                                                           
 )٢/١٧٥(  املسند (1)
 )١/٧٥(شرح السنة  )٩٦: ص  (خلق أفعال العباد، )١/٢٥٧(الكبري   التاريخ (2)

 )٥/٣٦٣/٦٩٥٩(إلميان شعب ا(3)  
 )٨/٢٨(السري ، )١٢/٤١٢(  ذيب الكمال (4)
 )١٥١، ٥٥ /٤(  املسند (5)
  )٥٦ص(  صفة املنافق  (6)
   )  ٢٨ – ٨/٢٧( ، السري )١/٣٨٨ (، تاريخ بغداد )٤/١٤٦٦(، الكامل  ) ٥٦ -٥٥(   املصدر السابق (7)
 )٨٤١، ٤٧١:رقم ١٧٩،٣٠٥ /١٧(  املعجم الكبري (8)
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………………………………………………………………………… 
سناد الذي  حاديث ذا اإل  وهذه األ : ومن هذه الطريق أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ترمجة الفضل بن خمتار مث قال              

 .)١( ذكرته ال يرويها غري الفضل بن خمتار، وبه تعرف، وعامتها مما ال يتابع عليه
: ويف طريق عبد اهللا بـن عمـرو  . رواه أمحد والطرباين وأحد أسانيد أمحد ثقات أثبات:   يف طريق عقبة  قال اهليثمي 

رواه الطـرباين،   : ويف طريق عصمة بن مالك    . محد ثقات سناد أ إرواه أمحد والطرباين ورجاله ثقات، وكذلك رجال        
 .)٢( وفيه الفضل بن املختار وهو ضعيف

 :ديث احلىاحلكم عل     
ال :  ووثقه العجلي، وقال الذهيب    ،ابن حبان يف الثقات   الفسوي و  حممد بن هدية خمتلف فيه، فذكره        :سناد فيه هذا اإل 

 . حسن لغريه ، ويتقوى بشواهده فهومقبول: يعرف، وقال احلافظ
 :تعليق     

 إمنـا   وهذا القول من رسـول اهللا       :  قال ،))عالمة املنافق ثالث  : ((  يف أعالم احلديث عند قوله       قال اخلطايب 
ولـيس   . النفاق ىل أن تفضي به إ    ة والتحذير له أن يعتاد هذه اخلصال، شفق        ، نذار للمرء املسلم  خرج علي سبيل اإل   

له أنه منافق، وقد جـاء       الل ، وكان ما يفعل منها علي غري وجه االختيار واالعتياد          املعين أن من بدرت منه هذه اخل      
 معين التحذير من    ى، وإمنا هو عل   ))أن أكثر منافقي أميت قراؤها      ((، وجاء أيضا  )٣( ))أن التاجر فاجر  ((يف احلديث   

ذب يف مدح املتاع، ورمبا كذبوا يف        الفجور، إذ كانت الباعة قد يكثر منهم التزيد والك         عىنالكذب يف البيع، وهو م    
خالص يف  جار كلهم فجارا، وكذلك القراء قد يكون من بعضهم قلة اإل          تالشراء وحنوه، وال يوجب ذلك أن يكون ال       

 . )٤( لك أن يكون من فعل شيئا من ذلك من غري اعتياد له منافقاذال يوجب ، والعمل، والتربؤ من الرياء والسمعة 
ثمي هذا احلديث مع أحاديث اخلوارج يف كتاب قتال أهل البغي، باب ما جاء يف اخلـوارج،                 وقد أورد اهلي   : قلت

واهللا . أنه ال جياوز تراقيهم   و قراءة القرآن    ةكثربين وصفوا   ذ أن املقصود باحلديث هم اخلوارج وهم ال       ىلإشري  يولعله  
 .لم أع

                                                           
 )٦/٢٠٤١(  الكامل (1)
 )٦/٣٤٣(الزوائد مع جم  (2)
: وقال،  ار  تج باب ما جاء يف ال     ، من حديث عبد الرمحن بن شبل والترمذي يف البيوع         )٤٤٤ ،   ٣/٤٢٨(خرجه أمحد يف مسنده       أ  (3)

 . )٢١٤٦: ( ه يف التجارات ، باب التوقي يف التجارة ، رقم  وابن ماج، حسن صحيح 
 )١/١٦٥(  أعالم احلديث  (4)



 
٦٨٥                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

  :  رفعه،ن جبري عن سعيد ب، عن جعفر، عن أشعث،حدثنا حيىي بن ميان –١٦١٨٣–)٤٨٧(
 أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون  ]يذكر اهللا لرؤيتهم((  ]٦٢: يونس. ((  
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
ـ        ،هو العجلي الكويف، صدوق عابد خيطئ كثريا، وقد تغري        :  حيىي بن ميان   انني  من كبار التاسعة، مات سنة تسع ومث

 . )١( رد، وأخرج له الباقونفومائة، أخرج له البخاري يف األدب امل
،  يروي عن     هو ابن إسحاق بن سعد بن مالك القمي األشعري ابن عم يعقوب القمي، صدوق من السابعة               : أشعث

ـ  الد  وعنه جرير بن عبد احلميد، وعبد اهللا بن سعد        ،  يب املغرية واحلسن البصري، ومشر بن عطية        أجعفر بن    تكي ش
 . )٢( صاحل احلديث: وابنه عبد الرمحن بن عبد اهللا، وحيىي بن ميان، وثقه ابن معني، وقال أمحد

     .مام الثقة تقدمإل ا:وسعيد بن جبري. قدمتهم يمي صدوق قهو ابن أيب املغرية اخلزاعي ال : جعفر
 : التخريج     

 .)٣(أخرجه ابن املبارك يف الزهد 
 وأخرجه     عن أيب كريب وأيب هاشم عن ابن ميان عن أشعث عن جعفر عن سعيد عن النيب والطربي يف تفسريه    

بأسانيد أخري عن سعيد مرفوعا، وعن سعيد عن ابن عباس موقوفا، وعن زيد بن حباب عن سفيان عن حبيب بن                    
 .)٤( يب وائل عن عبد اهللا موقوفاأيب ثابت عن أ

 .)٥(حلكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفا ا عن ىيلأيب حامت بسنده عن ابن أيب ل وأخرجه ابن
 .)٦(  بن األخنس عن سعيد مرفوعاريكببو نعيم يف احللية بسنده عن مسعر عن أوأخرجه 

 .)٧(، مرسال سعيد ابن املبارك واملصنف وابن جرير وأيب الشيخ وابن مردوية عن ىلإوعزاه السيوطي يف الدر 

                                                           
 ٧٦٧٩:  التقريب  (1)
 ٥٢١:   التقريب)   ٢٦٠– ٣/٢٥٩(ذيب الكمال   (2)

 ،) ٧٢  : ص (  الزهد البن املبارك  (3)
 ) ٩٢ – ١١/٩١(  جامع البيان (4)
 )٦/١٩٦٤(  تفسري ابن أيب حامت (5)
 )٧/٢٣١ ،١/٦(  حلية األولياء  (6)
 )٣/٣٠٩(املنثور   الدر (7)



 
٦٨٦                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
 عن يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن سـعيد            اه ابن أيب حامت يف تفسريه والضياء يف املختارة بسندمه         وأخرج

 .)٢(  البزار ذا السندوعزاه ابن كثري يف تفسريه إىل .)١( بن جبري عن ابن عباس مرفوعا
أال  ن ابن عباس عن النيب      بسنده عن حيىي بن ميان عن أشعب عن جعفر عن سعيد ع            وأخرجه الطرباين يف الكبري   

 .)٣() )يذكر اهللا برؤيتهم(( :  قال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون
 : موضع آخر  وقال يف .  وبقية رجاله ثقات   –ومل أعرفه   –رواه الطرباين عن شيخه الفضل بن أيب روح         : قال اهليثمي 

 .  )٤( رواه الطرباين ورجاله ثقات
حيىي بن ميان تكلم فيه غري واحد من أهل العلم ووثقه           : مث قال . دسي يف املختارة عن الطرباين مثله     وأخرجه الضياء املق  

 .)٥(  له مسلمىورو. حيىي بن معني
 :ديث  احلىاحلكم عل     
 .باملتابعاتلغريه سناده حسن إ

عن معاويـة بـن     :  عن عمرو بن مرة، زاد جرير      ، عن ليث  ،حدثنا ابن فضيل  –١٦١٨٥–)٤٨٨(
 أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف        : (( قال رسول اهللا    :  عن الرباء بن عازب قال     سويد
     . )) اهللا

 .وهو حسن لغريه بشواهده كما تقدم . سندا ومتنا). ١٤: (قمرهذا احلديث تقدم يف اإلميان والرؤيا 
 
 
 
 

                                                           
 )١٠/١٠٦(، املختارة )٦/١٩٦٤(  تفسري ابن أيب حامت (1)
 )٤/١٧٥٨(  تفسري القرآن العظيم  (2)
 )١٢/١٣/١٢٣٢٥ (  املعجم الكبري (3)
 ) ٧٩ /١٠، ٧/١١٦ (جممع الزوائد   (4)
 )١٠٨ –١٠/١٠٧(   املختارة (5)



 
٦٨٧                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

   قال رسول اهللا : قال، عن أيب جعفر،عن حجاج، حدثنا أبو خالد األمحر–١٦١٨٧–)٤٨٩ (
 . ))  واإلنصاف من نفسك، واملواساة يف املال كل حال،ىذكر اهللا عل: أشد األعمال ثالثة ((
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

  :رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم مجيعاً 

 :التخريج
لية بسنده عن أيب خالد عن حجاج عن أيب جعفر          وأبو نعيم يف احل   . )١( أخرجه ابن املبارك يف الزهد عن احلجاج مثله       

ـ                 يوبسنده عن عل  . ه  موقوفا عليه حنو    ي بن موسى عن أبيه عن جعفر بن حممد عن أبيه علي عن أبيه احلسني بن عل
وذكـره  .  رضي اهللا عنـه    ي عل ىوهذا موقوف عل  .)٢(حنوه  ))  ...األعمال ثالثة  أشد((: عليه السالم عن علي قال    

 .)٣(  املصنفعزاه إىلالسيوطي يف الدر و
أورد عنه الرافعي يف تاريخ قـزوين هـذا الـسند           : قال الطربي،   يلسان يف ترمجة يوسف بن عل     الوذكر احلافظ يف    

روزي ، عن   نه يركب عليه، وما أدري من اآلفة؟ وهو من رواية عبد الرمحن بن حممد امل              ك، غري صحيح املنت ل    فالنظي
ي، أنا أبو ز أنا أبو زيد املرو    ،الشريف ناصر العمري، أنا أبو عبد اهللا اخلضري       ي، عن   سبعيب جعفر حممد بن احلسن ال     أ

الشافعي عن مالك عن نافع، عـن        أنا أبو القاسم األمناطي، أنا أبو إبراهيم، أنا       ،  ريحسبكر النقال، أنا أبو العباس بن       
اساة األخ من مالك، وذكر     إنصاف الناس من نفسك، ومو    : أشد األعمال ثالث  ((ابن عمر رضي اهللا عنهما رفعه       

 .)٤(  هؤالء، من الشريف فصاعداىوهذا موضوع عل: قال. ))اهللا على كل حال
 :ديث احلىاحلكم عل     

 .إسناده ضعيف، فيه احلجاج بن أرطاه صدوق كثري اخلطأ والتدليسمرسل 

 
 

                                                           
 )٧٤٤ :رقم ٢٥٧  :ص(  الزهد البن املبارك  (1)
 )٣/١٨٣ ،٨٥ / ١(  حلية األولياء (2)
 )١/١٥٢(املنثور   الدر (3)
 )٧/٣٩٤/٩٥١٤(مليزان ا  لسان  (4)



 
٦٨٨                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

  ال إن اهللا  : ((  قال رسول اهللا  :  قال ، عن احلسن  ، عن هشام  ،حدثنا حفص  –١٦١٨٨–)٤٩٠(
 . ))  عنهىيقبل عمل عبد حىت يرض

 . الكتبىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 : رجال السند     

 .هو البصري: هو ابن حسان، واحلسن: وحفض هو ابن غياث وهشام.تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات 
 :التخريج     

 .)١(وأخرجه الشهاب القضاعي يف مسنده 
  .)٢(  املصنفعزاه السيوطي يف الدر إىل
 :     احلكم على احلديث 

 .مرسل ، ورجاله ثقات 

 
 إذا قـرأ     كان النيب:  عن قتادة قال، عن ابن أيب عروبة، حدثنا أبو أسامة-١٦١٨٩–)٤٩١(
       وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح   ] بدئ يب يف اخلري وكنـت     (( :  قال ]٧: األحـزاب 

 . )) يف البعث آخرهم
 . ، رجاله ثقات مرسل  وهو ).٨٣(برقم سنداً ومتنا ، ديث تقدم هذا احل

 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١١١٩: رقم ٢/١٧٠(  مسند الشهاب (1)
 )٢/١٧٤(املنثور   الدر (2)



 
٦٨٩                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

  :  قال رسول اهللا:  قال، عن احلسن، عن هشام،حدثنا حيىي بن ميان –١٦١٩٠–)٤٩٢(
 )).  ال يدري ما مقدار أجلهمن األعمال ما تطيقون فإن أحدكم )١(كلفوا  ا((
 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 وهشام هو ابن حسان وهو ثقة واحلـسن          وقد تغري،  تقدمت ترامجهم مجيعا، حيىي بن ميان صدوق عابد خيطئ كثريا،         

 .هو البصري
 :التخريج     

 . مل أجد له خترجيا
 إنك: قيل  – مرتني   - ))إياكم والوصال : ((  قال    اجلملة حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب           ويشهد له يف  
 .)٢( )) إين أبيت يطعمين ريب ويسقني ، فاكلَفوا من العمل ما تطيقون(( : تواصل ، قال 

هذه احلوالء بنت تويت ، زعموا أا ال تنام الليل ، فقال رسول              : وحديث عائشة رضي اهللا عنها أا قالت للنيب         
وهذا لفظ مـسلم ،     ))سأم اهللا حىت تسأموا     ال ي ! خذوا من العمل ما تطيقون ، فواهللا        !   ال تنام الليل    : ((اهللا  

 .)٣( )) فإن اهللا ال ميلّ حىت متلّوا(( : ويف رواية 
 :ديث  احلىاحلكم عل     

 .مرسل، إسناده ضعيف لضعف حيىي بن ميان
 :     الغريب 

 .)٤(ته إذا حتمل: كلفت ذا أكلف به، إذا ولعت به وأحببته ، وكلفته: يقال : اكلَفوا من العمل ما تطيقون
 
 

 

                                                           
 كلفوا :   يف الطبعة اهلندية (1)
  )١١٠٢: ( ، ومسلم يف الصيام ، رقم  )١٩٦٦: (   أخرجه البخاري يف الصوم ، باب التنكيل ملن أكثر الوصال ، رقم (2)
 )٧٨٥: (مسلم يف صالة املسافرين، رقم)١١٥١: (ما يكره من التشديد يف العبادة، رقم  أخرجه البخاري يف التهجد، باب (3)
 )كلف : (   النهاية ، مادة (4)



 
٦٩٠                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 بلغين أن رسول اهللا     : عن مكحول قال  ،  عن حجاج ،  بو خالد األمحر  أحدثنا  –١٦١٩١–)٣٤٩(
 .  ))  لسانهىه علبنابيع احلكمة من قلي ال ظهرتإما أخلص عبد أربعني صباحا  : ((قال
 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 . كثري اخلطأ والتدليسةحجاج بن أرطاتقدمت ترامجهم مجيعا، وفيهم 

 :التخريج
 . )١( أخرجه هناد يف الزهد عن أيب معاوية عن حجاج عن مكحول مثله

 . )٢( يب معاوية عن حجاج عن مكحول حنوهأاملروزي يف زوائد الزهد بسنده عن و
 .)٣(وأخرجه الشهاب القضاعي يف مسنده 

 .)٤( حجاج حنوه وأبو نعيم يف احللية بسنده عن أيب معاوية عن
 .)٥(  املصنف وهناد وأيب نعيم وعزاه إىل، الشريعةهزيـنت يف ينوذكره ابن عراق الكتا

 .يب موسى وابن عباس رضي اهللا عنهم أ عن أيب أيوب وي احلديث مرفوعاوور
أنا احلجاج بأنة بسنده عن حممد بن إمساعيل أبو خالد يزيد الواسطي يبو نعيم يف احللأفأخرجه : يوبأ فأما حديث أيب

 أربعني يوما ظهرت ينـابيع      من أخلص هللا تعاىل    : ((   قال رسول اهللا  : عن مكحول عن أيب أيوب األنصار قال      
رواه أبو معاويـة عـن      وكذا رواه يزيد الواسطي متصال، ورواه ابن هارون         : قال أبو نعيم   ،)) احلكمة علي لسانه  
  .)٦( احلجاج فأرسله

ففيـه  : مث قال.. وضوعات بسنده عن حممد بن إمساعيل عن يزيد الواسطي عن حجاج اخل      وأخرجه ابن اجلوزي يف امل    
كان كثري اخلطأ فاحش الوهم، خيالف الثقات يف الروايات حىت إذا مسعها املبتـدئ يف               : قال ابن حبان   يزيد الواسطي 

  . املعضالتم عنه ذا انفردإكيف جيوز االحتجاج به إذا وافق الثقات، فال هذه الصناعة علم أا معلولة أو مقلوبة، 

                                                           
 )٦٩٠ :رقم  ٢/٨٨(  الزهد هلناد  (1)
 )١٠١٤ :رقم  ٢٥٩: ص  (  الزهد البن املبارك  (2)
 ).١/٢٨٥/٣٢٥(  مسند الشهاب (3)
 )١٠/٧٠(  حلية األولياء (4)
 )٢/٣٠٥(ه الشريعة   تنـزي(5)
 )٥/١٨٩(  حلية األولياء (6)



 
٦٩١                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 ………………………………………………………………………… 
 .)١( يب أيوبوحجاج جمروح، وحممد بن إمساعيل جمهول وال يصح لقاء مكحول أل: قال ابن اجلوزي 

  حدثنا محيد بن زخيوية    ،حدثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم      :  فأخرجه ابن عدي يف الكامل قال      وأما حديث أيب موسى   
 عـن أيب    ، عن احلـسن   ، حدثنا معن بن عبد الرمحن     ،اعيف حدثنا عبد امللك بن مهران الر      ،ا أيوب الدمشقي  حدثن،  

 ة أخرج اهللا تعاىل   دمن زهد يف الدنيا أربعني يوما وأخلص فيه العبا         ((:    قال رسول اهللا  : موسى األشعري قال  
ذكـرت   نكر ، وعبد امللك بن مهران له غري ما        وهذا منته م  : قال ابن عدي   .) ) ع احلكمة من قبله   ي لسانه يناب  ىعل

  .)٢( وهو جمهول ليس باملعروف
  .)٣(زيه الشريعة ـوذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات بسنده عن ابن عدي وكذا بن عراق يف تن

 فأخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات بسنده عن أيب عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعي أبنأنا                وأما حديث ابن عباس   
بو طاهر احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فيل حدثنا عامر بن سـيار حـدثنا                أبو القاسم حيىي بن على األزدي حدثنا        أ

 أربعني  من أخلص اهللا تعاىل    ((:  قال رسول اهللا    : سوار بن مصعب بن ثابت البناين عن مقسم عن ابن عباس قال           
سوار ابن مصعب متروك    : قال أمحد وحيىي والنسائي   : قال ابن اجلوزي   .) ) صباحا ظهرت ينابيع احلكمة من قلبه     

 . )٤( ليس بثقة وال يكتب حديثه: ث، وقال حيىيياحلد
ـ         ءذكره رزين العبدري يف كتابه، ومل أره يف شي        : وقال املنذري   إسـناد   ى من األصول اليت مجعها، ومل أقف له عل

احلسني بن احلسني املـروزي يف زوائـد         صحيح وال حسن، إمنا ذكر يف كتب الضعفاء كالكامل وغريه، لكن رواه             
 وكـذا رواه    .مرسال  ثنا أبو معاوية أنبأنا حجاج عن مكحول عن النيب          : كتاب الزهد لعبد اهللا بن املبارك، فقال      

 . )٥(  أبو الشيخ ابن حبان وغريه عن مكحول مرسال
 :ديث  احلىاحلكم عل     

 . نع وكثري التدليس وقد عن احلفظسيء ةمرسل، إسناده ضعيف، فيه حجاج بن أرطا

 

                                                           
   ) ٣/١٤٤( ، املوضوعات )٣/١٠٥(  كتاب اروحني (1)
  )١٩٤٥ / ٥ (  الكامل (2)
 )٢/٣٠٥( ، تنـزيه الشريعة )٣/١٤٤(  املوضوعات (3)
 )١٤٥-٣/١٤٤(  املوضوعات  (4)
  )٥٦ / ١(   الترغيب والترهيب (5)



 
٦٩٢                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 قال حدثنا صـفوان بـن       ، حدثنا حممد بن عمرو    : قال :حدثنا حممد بن بشر    –١٦١٩٢–)٤٩٤(
أهلاكم التكـاثر حـىت       : رسول اهللا  ىملا نزلت هذه السورة عل    :  قال ،عن حممود بن لبيد   ،  سليم

ي أعـن   ! أي رسول اهللا  : لواقا ]٨-١: التكـاثر [ .  لتسئلن يومئذ عن النعيم    - حىت بلغ  -زرمت املقابر 
  رقابنا والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟       ىنعيم نسأل، إمنا مها األسودان املاء والتمر، وسيوفنا عل        

 . قال ذلك سيكون
 . )١( إنه زائد من حديث حممود بن لبيد وهو صحايب صغري جل رواياته عن الصحابة:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .وهو ابن علقمة اللييت صدوق له أوهام :دي ، وحممد بن عمروعب وهو ال: بن بشرتقدمت ترمجة حممد 

 عابد رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة اثنتني         تقنهو املدين أبو عبد اهللا الزهري والء، ثقة م        :  صفوان بن سليم  
 . )٢( وثالثني ومائة وقيل ذلك، وله اثنتان وسبعون سنة، أخرج له اجلماعة

 :ريجالتخ     
عن صفوان بن سليم عن حممود بن لبيد        ] هكذا   [يب عمرو أابن  :  يعين –أخرجه أمحد يف مسنده عن يزيد، أنا حممد       

 .)٤( حممود بن الربيع: نه قالأ أمحد إال وذكره ابن كثري يف تفسريه وعزاه إىل . )٣( مثله
، وفيه ضعف لسوء حفظه، وبقية رجاله       حممد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن      :  رواه أمحد، وفيه  :  اهليثميقال  

 . )٥( رجال الصحيح
 
 
 
 
 

                                                           
 ٦١١٧ :   التقريب  (1)
 ٢٩٣٣:   التقريب، ) ١٩٠–٣/١٨٤(ذيب الكمال   (2)
 ) ٥/٤٢٩(  املسند  (3)
   تفسري القرآن العظيم (4)
 )٧/٢٩٨(الزوائد  جممعه  (5)



 
٦٩٣                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
يب هريرة رضي اهللا عنهما قـال يف حـديث          أمن حديث الزبري بن العوام و     ه  أخرجه الترمذي يف جامع   يشهد له ما    و

  .)٢( رضي اهللا عنه وابن ماجة من حديث الزبري. )١( هذا حديث حسن: الزبري
 : ديث  احلىاحلكم عل     
 إال أنه من رجال الصحيحني واحلديث يـدور         مبن علقمة صدوق له أو ها      سناده حسن، وذلك أن حممد بن عمرو      إ

 .ثة عليه يف األسانيد الثال

                                                           
 )٣٣٥٧، ٣٣٥٦( :، رقم  باب سورة التكاثر ،كتاب التفسري  (1)

 )٤١٥٨ (:رقم  ، باب معيشة أصحاب النيب ، لزهد  كتاب ا(2 



 
٦٩٤                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 :د بن املسيب قـال    يالقرشي عن سع  )١(فريقي عن شل  حدثنا عبدة بن سليمان عن اإل      – ١٦١٩٣ –) ٤٩٥(
 )). هلزق اهللا به البالء فإن اهللا يريد أن يصافيأفإذا أحسن العبد  (( :   اهللاقال رسول : مسعته يقول

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 . ضعيف، فريقي وهو عبد الرمحن بن زياد اإل–فريقي تقدمت ترمجة عبدة بن سليمان، واإل
وذكر ابن أيب حامت    . وابن أيب حامت ومل يذكرا له جرحا وال تعديال         البخاري  هو املدائين، ذكره    :  شل القرشي 

 عنه عبد   ىيروي عن سعيد بن املسيب، رو     : وقاليف الثقات   وذكره ابن حبان    . فريقي وهو اإل  –له راويا واحدا    
 .)٢( فريقيإلالرمحن بن زياد ا

 :التخريج     
 . )٤(  يف املرض والكفاراتوابن أيب الدنيا. )٣( أخرجه هناد يف الزهد عن عبدة مثله

:  كان يقـول     فريقي عن شل عن ابن املسيب أن رسول اهللا          شعب بسنده عن ابن وهب عن اإل      الوالبيهقي يف   
 )).إذا أحب اهللا عبدا ألصق به البالء، فإن اهللا عز وجل يريد أن يصافيه((
 . )٥( )) بالءلزق به الأإذا أحب عبدا  ((: ويف رواية جعفر عن سعيد رفعه قال: قال

شـد  أ((  : ، قال الـنيب       وذكر البخاري يف تارخيه يف ترمجة شل القرشي عن ابن املسيب عن أزواج النيب               
 .)٦( قاله أصبغ عن ابن وهب عن أيب نعيم))  الناس بالء يف الدنيا نيب أو صفي

 .)٧( د مرسالي هناد وابن حبان والبيهقي عن سعوعزاه إىل، ز العمال ـوذكره اهلندي يف كن
 :ديث احلىاحلكم عل     

 . فريقيمرسل، إسناده ضعيف جلهالة شل وضعف اإل

                                                           
 ى من ملراجعة األخرثبتمسلم القرشي وامل: يف النسخ املطبوعة  (1)

 )٧/٥٤٣(الثقات ، )٨/٤٩٥(يف اجلرح والتعديل ، )٨/١١٥(الكبري  التاريخ (2)  
 )٤٠٨:  رقم ١/٤٨٩(   الزهد هلناد (3)
 )٢٢٠ : رقم  ١٧٣  : ص(   املرض والكفارات (4)
 ) ٩٧٩٠ :رقم  ٧/١٤٦(اإلميان   شعب (5)
 )٨/١١٥ ( الكبري  التاريخ (6)
 )٣/٣٣٤(  كنـز العمال  (7)



 
٦٩٥                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 ((:  قال رسول اهللا  :  قال ، عن سعد بن مسعود    ، عن اإلفريقي  ،حدثنا عبدة –١٦١٩٤–) ٤٩٦(
 . ))  خد الفرسى علالفقر زين للمؤمن من عذار حسن

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 : جال السندر     

 .تقدمت ترمجة عبدة بن سليمان واإلفريقي
 عنه عبـد  ى مسع عبد الرمحن بن حيويل، كويف، رو:هو الكندي التجييب، املصري، قال البخاري  :  سعد بن مسعود  

ن مضر عن ابن زجر أن سـعد         ب الرمحن اإلفريقي ويزيد بن أيب حبيب وعبد الرمحن بن حيىي، قال يل عثمان عن بكر              
أن : وزاد ابن أيب حـامت    . يوب عن يزيد عن سعد بن مسعود التجييب       أحيىي بن   ثنا  : د من أهل محص قال      بن مسعو ا

 ابن حبان يف الثقـات      ه وذكر - يعين أهل مصر   - عمر بن عبد العزيز بعث سعد بن مسعود يفقههم ويعلمهم دينهم          
 .)١( يروي عن عبد اهللا بن عمرو: وقال
 :التخريج     

: ال أنه قـال إوهناد يف الزهد عن عبدة مثله       .)٢( يف الزهد عن اإلفريقي عن سعد بن مسعود حنوه        أخرجه ابن املبارك    
أزين للعبد املؤمن    لفقر ا ((:   قال رسول اهللا  : ووكيع يف الزهد عن سفيان عن اإلفريقي عن سعد قال          . )٣( أزين

 . )٥(  املصنف مثلهعن، واحلريب يف غريب احلديث  . )٤( )) من العذار اجليد يف خد الفرس
 . )٦( فريقي عن سعد بن مسعود حنوهشعب بسنده عن سفيان عن اإلالوالبيهقي يف 

يف ترمجة إسحاق بن إبراهيم الديري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرمحن بن زياد بـن            وابن عدي يف الكامل   
 . )٧( حديث منكر: وقال. ))   خد الفرسى املؤمن أزين من العذار احلسن علىالفقر عل(( : أنعم قال

 )٨( زيه الشريعة عن ابن عديـنتوذكره ابن عراق يف 
                                                           

 (            )، الثقات   ) ٩٥-٩٤/ ٤ ( ، اجلرح  )٤/٦٤(التاريخ الكبري   (1)
 )٥٦٨ : رقم  ١٩٩: ص (  الزهد البن املبارك (2)
  )٦٠٠ :  رقم ٢/٣٥٦(  الزهد هلناد (3)
  )١٣١ : رقم  ١/٣٥٦(   الزهد لوكيع  (4)
 ادي عشراحلديث احل )١/٢٦٧(  غريب احلديث  (5)
 )١٠٥٠٩ : رقم  ٧/٣٤٠(  شعب اإلميان (6)
 )١/٣٣٨(  الكامل (7)
 ) ٣١١ / ٢(   تنـزيه الشريعة  (8)



 
٦٩٦                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
أزين من   الفقر : (( قال وس أن رسول اهللا     أأخرج الطرباين يف الكبري بسنده عن قتادة عن احلسن عن شداد بن             و

  .)٢(ه مل أجد من ترمج:   قال اهليثمي . الءوفيه املهلب بن الع.)١( )) س خد الفرىالعذار احلسن عل
الفقر أزين باملؤمن مـن العـذار       (( : للطرباين عن شداد بن أوس رفعه      ومن الواهي يف الفقر ما       : قال السخاوي 

بـن  ا، وسنده ضعيف، واملعروف أنه من كالم عبد الرمحن بن زياد بن أنعم، كذا رواه                )) احلسن علي خد الفرس   
حتفة ((: يف شرف الفقر، والديلمي يف مسنده من حديث معاذ        : ن خفيف الشريازي   ب وحملمد: الق. عدي يف الكامل  

 .)٣( يضا عن ابن عمر بسند ضعيف جداأوسنده ال بأس به، وهو عند الديلمي . ))املؤمن يف الدنيا الفقر
 :ديث  احلىاحلكم عل     

يها ضعف، وسعد بن مسعود مل يوثقه سوى ابـن          عبد الرمحن اإلفريقي، ومجيع طرقه ف     :  مرسل، سنده ضعيف، فيه   
 . حبان

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
 ) ٧١٨١: رقم ٣٥٣ / ٧ (  املعجم الكبري  (1)
 )٤/١٤٥ ( الزوائد  جممع (2)
 ) ٧٤٥ :  رقم  ٣٠٠: ص  (ملقاصد احلسنة   ا(3)



 
٦٩٧                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

كان رسول    ((:قال،   عن احلسن  ،أخربنا هشام :  قال ،حدثنا يزيد بن هارون    –١٦١٩٥– )٤٩٧(
 يا رسـول :  الناس كأنه الشن البايل، وكان أصبح الناس، فقيلى تأخذه العبادة حىت خيرج عل   اهللا  
 . ))  عبدا شكوراأفال أكون:  ليس قد عفر اهللا لك قالأ! اهللا
 . ن البايلش الناس كأنه الىتأخذه العبادة حىت خيرج عل: قوله:  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 .وهشام هو ابن حسان. تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات

 :التخريج     
 .مل أجد له خترجيا ذا الوجه

 ومل أجده يف الزهد ألمحد ذا الوجه وإمنا أخرجه          .)١(  يف الزهد   املصنف وأمحد  عزاه إىل و ،وذكره السيوطي يف الدر   
 .)٢( خلارم قدماه ت كان يصلي حىت  صاحل أن النيب  يبأعن وكيع عن األعمش عن 

 حىت  ى صل ة وعائشة رضي اهللا عنهما أن النيب        شعب أخرجه مسلم دون هذه الزيادة من حديث املغرية بن           واحلديث
 فقيل له أتكلف هذا وقد غفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك ومـا               – تفطرت قدماه    –قدماه   ورمت   –انتفخت قدماه   

 .)٣( )) أفال أكون عبدا شكورا : (( فقال ؟تأخر
 :ديث  احلىاحلكم عل     

 .رجاله ثقات، ومرسل 
 :الغريب     
 . )٤(مفرد الشنان وهي األسقية اخللقة :  الشن

 . )٥(أكثرهم إنارة أي أضوأهم وجها و: وكان أصبح الناس 
 

 

                                                           
 )٦/٧٠(املنثور   الدر (1)
  )٩٢: ص (    الزهد ألمحد (2)
 )٢٨٢٠–٢٨١٩(: ، رقم كتاب صفات املنافقني وأحكامهم   (3)

 ) شن ( ( ، مادة النهاية (4)  
 ) صبح : (   املصدر السابق  ، مادة (5)



 
٦٩٨                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

قال رسول :  عن زيد بن أسلم قال، عن ابن عجالن،حدثنا أبو خالد األمحر–١٦١٩٦– )٩٨٤(
  .))وإمنا يرحم اهللا من يرحم، النار من خيشاهاإمنا يدخل اهللا اجلنة من يرجوها،وإمنا جينب :(( اهللا 
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
  .قدمت ترامجهم مجيعات

  : التخريج     
 .  ن ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعا حنوهعأخرجه أبو نعيم يف احللية عن طريق حفص بن ميسرة عن زيد 

 بن عجالن عن زيد مرسال    ارد به حفص، ورواه     فهذا حديث غريب من حديث زيد مرفوعا متصال ت        :  قال أبو نعيم  
ن رسول   أ ربعني من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر             ويف األ  شعبالأخرجه البيهقي يف    و  .)١(

 .)٢( ضعيف: قال البيهقي. فذكر حنوه:  قالاهللا 
 .)٣(  احلديثى أيب نعيم، ونقل عنه ما قال يف احلكم علوذكره ابن رجب يف التخويف من النار وعزاه إىل

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 . ، صدوق خيطئ إال أنه من رجال الصحيحني  أيب خالد األمحرمرسل، يف سنده ضعف ألجل

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 )٣/٢٢٥(  حلية األولياء  (1)
 )١٠:رقم٢/٦٨(الصغري  ، األربعون )٧٧٨: رقم٤٨٣ /١ (اإلميان   شعب (2)
 )٢/١٦(  التخويف من النار (3)



 
٦٩٩                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

قال أصحابنا  : ورمبا قال :  قال ، عن عامر  ،حدثنا إمساعيل : قال ،حدثنا حممد بشر  –١٦١٩٧–)٤٩٩(
 ، أسفل مين   منهم، وأن أنظر إىل     املساكني، وأن أدنو   حب: أوصاين خليلي بسبع   : ((عن أيب ذر قال   

 بـاهللا، وأن     وأن أكثر من ال حول وال قوة إال        ،قي، وأن أصل رمحي وإن جفاين      من فو  وال أنظر إىل  
 . )) لومة الئم، وأن ال أسأل الناس شيئاأتكلم مبر احلق ال تأخذين يف اهللا 

 . الكتب الستة ذا السياقىكله زائد عل : ع الزيادةنو
 : رجال السند     

 .بن أيب خالد، وعامر هو ابن شراحيل الشعيبإمساعيل هو اوتقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات ، 
 :التخريج

 ورمبا قال إمساعيل عن بعض      –حممد بن بشر ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن عامر           عن  بسنده   أخرجه الطرباين يف الكبري   
 . )١( أصحابنا احلديث

 يف مواضـعها إن شـاء اهللا ،         رواه الطرباين يف الكبري والصغري بنحوه، وأطنه رواه أمحد وله طريق تأيت           : قال اهليثمي 
 . )٢( ورجاله ثقات إال أن الشعيب مل أجد له مساعا من أيب ذر

 وأخرجه أمحد يف مسنده عن عفان ثنا سالم أبو املنذر عن حممد بن واسع عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر بنحوه                      
  .)٤(ى وكذا ابن سعد يف الطبقات والطرباين يف الصغري والبيهقي يف الكرب   .)٣(

 .هم كما يف التقريبيوسالم أبو املنذر املقرئ البصري صدوق 
وأخرجه ابن حبان يف صحيحه بسنده عن الطيالسي عن األسود بن شيبان عن حممد بن واسع عـن عبـد اهللا بـن                       

والطرباين يف األوسط بسنده عن عمر بن فرقد عن حممد واسع عن عبـد اهللا بـن                   . )٥( الصامت عن أيب ذر بنحوه    
 . )٦( الصامت عن أيب ذر بنحوه

 

                                                           
 )١٦٤٩:  رقم ٢/١٦٦ (  املعجم الكبري  (1)
 )٣/٢٥٣(جممع الزوائد   (2)
 )٥/١٥٩(  املسند  (3)
 )١٠/٩١(، السنن الكربى )١/٢٦٨( املعجم الصغري )٤/٢٢٩(  الطبقات الكربى (4)
 )٤٤٩:  رقم ٢/١٩٤ (  اإلحسان  (5)
 )٧٧٣٩:  رقم ٧/٣٦٤(  املعجم األوسط (6)



 
٧٠٠                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

……………………………………………………………………… 
 عن بديل بن    ،يب خالد  أ  عن إمساعيل بن     مدهيناسأالطرباين يف الكبري وأبو نعيم يف احللية ب       و  يف مسنده    وأخرجه البزار 

 .)١(ميسرة عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر 
والبزار، ورجال الطرباين رجال الصحيح غري سالم أبو املنذر وهو          ...   رواه الطرباين يف الصغري والكبري     : قال اهليثمي 

 .)٢( ثقة
 :ديث  احلىاحلكم عل     

 .مبجموع طرقهلغريه صحيح 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 )٣٣٠٩: رقم ٤/١٠٧ (تارسكشف األ، )١٦٠–١/١٥٩(، حلية األولياء )١٦٧٨: رقم٢/٦٦(  املعجم الكبري  (1)
 )٨/٢٨٢(جممع الزوائد   (2)



 
٧٠١                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

أكل رسول :  قال، عن أيب نضرة،عن اجلريري،حدثنا إمساعيل بن إبراهيم  –١٦١٩٨ – )٥٠٠(
  :  مل ينخل بلحم، وشربوا من جدول وقال وناس من أصحابه أكلة من خبز الشعرياهللا 
 . )) هذه أكلة من النعيم تسألون عنها يوم القيامة(( 
  .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 هو سعيد بن إياس اجلريري اختلط قبل موته       : واجلريري،   هو ابن علية   :مساعيلتقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات، إ     

 .املنذر بن مالك بن قطعةهو :  نضرهوأبو 
 :التخريج

  .)١(رة نض بسنده عن ابن علية عن اجلريري عن أيب تفسريهأخرجه الطربي يف 
 .)٢( رة يروي عن أيب سعيدض ابن مردوية عن أيب سعيد وأبو نوعزاه إىل، وذكره السيوطي يف الدر املنثور 

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 . )٣(ل ثقات، وابن علية ممن روى عن اجلريري قبل االختالط رجا، سناده صحيح إمرسل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
ولعله خطأ مطبعي ، ومل أر للجريري رواية عن أيب بصرية وإمنا            أبو بصرية بدل أيب نضرة ،       : ، وفيه    ) ١٨٦ / ٣(   جامع البيان       (1)

 .يروي عن أيب نضرة 
   ) ٦/٣٨٩(  الدر املنثور (2)

 ) ١٨٣:  ص  (انظر الكواكب النريات (3)  
 



 
٧٠٢                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

كان رسـول    : (( عن احلسن قال    ،  عن علي بن علي بن رفاعة       ، حدثنا وكيع –١٦١٩٩–)٥٠١(
مث أمرهم أن جيمعوا،    : زلوا، قال ـا، وأمر أصحابه فن   بدجنا م ززال ح ـزل من ـيف مسري له فن    اهللا  

  حىت مجعوا سـوادا    ء، الشي  إىل يء والش ، الكبري  والكبري إىل  ، الصغري ري إىل فجعل الرجل جيئ بالصغ   
 )).هذه مثل أعمالكم يا بين آدم يف اخلري والشر ((:  عظيما، فقال رسول اهللا 

  . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 .وكيع واحلسن تقدما مرارا
 مسع أبـا املتوكـل      ، البصري ،أبو إمساعيل الرفاعي  ،  ن علي بن جناد بن رفاعة       هو علي ب  :  علي بن علي بن رفاعة    

قـال   مسع منه أبو نعيم ووكيع وجعفر بن سليمان وزيد بن احلباب وشيبان األبلي،               ،واحلسن وسعيد بن أيب احلسن    
 حبديثه بأس، لكـن     ليس:  وقال أبو حامت  ،   ثقة : وقال أبو زرعة  ،  ثقة  :  وقال ابن معني  مل يكن به بأس ،      :  أمحد
 . )١( ال حيتج حبديثه: قال

 :التخريج     
 .مل أجد له خترجيا

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 . ، فعلي بن علي ثقة عند اجلمهور مرسل، إسناده صحيح رجاله ثقات

 :      الغريب  
 .)٢(املكان الغليظ اخلشن ، واحلزونة اخلشونة  : احلَزن

 
 

 
 
 

                                                           
 )٦/١٩٦(اجلرح ) ٦/٢٨٨(التاريخ الكبري   (1)
 ) حزن : (   النهاية ، مادة (2)



 
٧٠٣                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

إن اهللا   ((: قال رسـول اهللا : قال أيب:  قال، عن عمر بن ذر،عحدثنا وكي–١٦٢٠١–)٥٠٢(
 . )) لسان كل قائل فلينظر عبد ماذا يقولعنده 
 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 .  وهو ابن عبد اهللا بن زرارة املرهيب اهلمداين ومها ثقتان–تقدمت ترمجة وكيع وعمر بن ذر 

رجاء ، من السادسة ، مات قبـل املائـة ،           يب اهلمداين ، ثقة عابد رمي باإل      هذر بن عبد اهللا بن زرارة املر      و  ه : أبوه
 . )١( بضم  امليم وسكون الراء:  واملرهيب. أخرج له اجلماعة 

 : التخريج     
عند لسان كل قائل     اىلإن اهللا تع    : ((قال رسول اهللا    : أخرجه ابن املبارك يف الزهد عن عمر بن ذر عن أبيه قال           

 . ]هكذا[. )٢( )) تقي اهللا امرؤ وعلم ما يقولاف
  ، مرؤ علم ما تقول   اما بقي   : فقلت))  إن اهللا عند لسان كل قائل      : ((وأخرجه أبو نعيم يف احللية ذا السند يلفظ       

 .)٣( حسبك ورجع: فقال
 واحلكيم الترمذي عـن     ]ده يف الزهد املطبوع   ومل أج [ املصنف وأمحد يف الزهد      ىلوعزاه إ ،  وذكره السيوطي يف الدر   
 .)٤() ) إن اهللا عند لسان كل قائل فليتق اهللا عبد ولينظر ما يقول ((:  عمر بن ذر عن أبيه بلفظ

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 .رجاله ثقاتو ، معضل

 

 
 
 

                                                           
 ١٨٤٠: التقريب   (1)
 ) ١٢٥: ص  (  الزهد البن املبارك  (2)
 )٨/٣٥٢(  حلية األولياء  (3)
 )٦/١٠٥(املنثور   الدر (4)



 
٧٠٤                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

ئـي  ما ر :  قال ، عن صاحل أيب اخلليل    ، عن زياد بن أيب مسلم     ،حدثنا وكيع  – ١٦٢٠٣– )٥٠٣(
   هذا احلديث تعجبون وتضحكونأفمن  : ضاحكا أو متبسما منذ نزلترسول اهللا 

 ]٦٠– ٥٩ :النجم[

 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند

 . وكيع تقدم مرارا
ثقة أمحـد   ، من السابعة، و   ني صدوق فيه ل   ،ارفابن مسلم أبو عمر الفزاري البصري الص      :  ويقال : يب مسلم أزياد بن   

شيخ يكتب حديثه، وليس بقـوي يف       : ال بأس به، وقال أبو حامت     : وقال أبو زرعة    ،وابن معني يف رواية وأبو داود       
كان يروي حديثني أو ثالثة، مث جاء بعد أشـياء، وكـان            : احلديث، وضعفه ابن معني يف رواية، وقال حيىي القطان        

 . )١(  أخرج له أبو داود يف املراسيل.ابن حبان يف الثقات وذكره .شيخا مغفال ال بأس به، فأما احلديث فال 
 وثقة ابن معني وأبو داود والنسائي، وذكره        ،هو ابن أيب مرمي الضبعي والء البصري، من السادسة        : صاحل أبو اخلليل  

 .)٢( ابن حبان يف الثقات أخرج له اجلماعة
 :التخريج

 . )٣( عن زياد حنوه أخرجه وكيع يف الزهد
 . )٤( ))ىليس األمن يف هذا إال ملن بك(( :  الزهد عن وكيع عن زياد حنوه وزاد قالوهناد يف

 وهناد وعبد بن محيـد      – ومل أجده يف املطبوع منه       – املصنف وأمحد يف الزهد       وعزاه إىل  ،وذكره السيوطي يف الدار   
 )٥( وابن املنذر وابن أيب حامت عن صاحل أيب اخلليل

 
 
 

                                                           
 ٢١٠٠      : التقريب،)٥١٦–٩/٥١٤(ذيب الكمال ، ) ٦/٣٢٩(الثقات (1)  

 ٨٨٧:    التقريب، )٩١ – ١٣/٨٩(ذيب الكمال  ،)٦/٤٦٤(  الثقات (2)
 )٣٦:  رقم ١/٢٦٦ (  الزهد لوكيل (3)
 )١/٥٦٢/٥٨٢(  الزهد هلناد  (4)
 )٦/١٣١(املنثور    الدر (5)



 
٧٠٥                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
    النيبىملا نزلت هذه اآلية عل:  عن ابن عباس قال:   ابن مردويةىلوعزاه إ، وذكره السيوطي يف الدر 

  هذا احلديث تعجبون ، وتضحكون وال تبكون أفمن  فما رؤي النيب    بعدها ضاحكا حىت ذهب من 
 .)١( الدنيا
 :ديث  احلىاحلكم عل     

 .بل صاحل أبو اخلليل ثقة ، وزياد خمتلف فيه  ، معضل ، ورجاله ال بأس ما
================================================================  

 
قال :  قال ، عن أيب عبد الرمحن    ، عن زياد بن فياض    ، عن سفيان  ،حدثنا وكيع  –١٦٢٠٦–)٥٠٤(

 . )) ورهباناال آمركم أن تكونوا قسيسني  : (( رسول اهللا 
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ةع الزيادنو

 :رجال السند     
 . هم إال أبا عبد الرمحن، وهم ثقات مجاتقدمت تر

 .عيينه ستطع تأمل : أبو عبد الرمحن
 :التخريج 

 . )٢( مثله  ،خلاأخرجه ابن جرير يف تفسريه عن ابن وكيع عن أبيه 
 .)٣(  املصنف وابن جريروعزاه إىل، وذكره السيوطي يف الدر 

 :ديث  احلىاحلكم عل 
 .  ومل أعرف أبا عبد الرمحن، مرسل

 

 

                                                           
 )٦/١٣١(املنثور   الدر (1)
 )٧/٧(  جامع البيان  (2)
 )٢/٣٠٨(لدر املنثور    ا(3)



 
٧٠٦                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

العلم : (( قال رسول اهللا  : حدثنا ابن منري قال حدثنا هشام عن احلسن قال         –١٦٢٠٨–)٥٠٥(
 . ))  عبادهى فتلك حجة اهللا عل، اللسانى عل فذاك العلم النافع، وعلم،علمان، علم يف القلب

 .لستة الكتب اىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 : رجال السند     

 .تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات
 :التخريج

 .)١(أخرجه ابن املبارك يف الزهد 
، وعن مكي   مثلهأخربنا عاصم بن يوسف عن فضيل بن عن هشام عن احلسن عن النيب : ه قالنوالدارمي يف سن

 .)٢( بن إبراهيم عن هشام عن احلسن من قوله
 .)٣(  هشام عن احلسنوابن عبد الرب يف من طريق

 . )٤(  يف الترغيب ورواه ابن عبد الرب النمري يف كتاب العلم عن احلسن مرسال بإسناد صحيح قال املنذري
 .)٥( وادر، وابن عبد الرب من حديث احلسن مرسال بإسناد صحيحنأخرجه الترمذي احلكيم يف ال:  قال العراقيو

 :  قال رسول اهللا : ن حيىي عن هشام عن احلسن عن جابر قالوأخرجه اخلطيب البغدادي يف تارخيه بسنده ع
 .)٦())  العلم علمان ((

 .)٧(  يف الترغيب رواه احلافظ أبو بكر اخلطيب يف تارخيه بإسناد حسنقال املنذري
ه سنده اخلطيب يف التاريخ من رواية احلسن عن جابر بإسناد جيد، وأعلأ يف ختريج أحاديث األحياء ووقال العراقي
 .)٨(ابن اجلوزي 

                                                           
  )٤٠٧:  ص (   الزهد البن املبارك  (1)
 )١/١٠٢(  سنن الدارمي  (2)
 )١٩١–١/١٩٠ (جاء مع بيان العلم  (3)
 )١/١٠٣(  الترغيب والترهيب (4)
 ) ١/٦٨( علوم الدين اء يحإختريج أحاديث املغين عن األسفار يف   (5)
 )٤/٣٤٦(  تاريخ بغداد (6)
 )١/١٠٣(ترهيب   الترغيب وال(7)
 )١/٦٨(  املغين عن األسفار (8)



 
٧٠٧                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
لـيس  : هذا حديث ال يصح، فيه حيىي بن ميان، قال أمحد: ن طريق اخلطيب مث قال، موأخرجه ابن اجلوزي يف العلل      

 . )١( بهالخيطئ يف األحاديث ويق: بو داودأحبجة يف احلديث، وقال 
اختالفهم يف مساع احلسن    :  ي وه ى،وفيه علة أخر    . )٢( غريصدوق عابد، خيطئ كثريا وقد ت     :  قال احلافظ  : قلت

 . عن جابر
ثنا :  قال ،ثنا صاحل بن عبد الكبري املسمعي     :  قال ،حدثنا أمحد بن حممد بن السكن     : وأخرجه أبو الشيخ األنصاري قال    

  : قال رسول اهللا :  قال، عن أنس بن مالك،عن احلسن، ثنا قتادة : ار قالفيوسف بن عطية الص
رق احلديث، وحيـدث    يسوكان ممن   :  األنصاري عن أمحد بن حممد بن السكن       قال أبو الشيخ  .   ))علمانالعلم  (( 

 .)٣( بالبواطيل ، فتركوا حديثه
نا يوسف بن عطية ، قال نا قتادة، عن احلسن عن           :  بسنده عن أيب الصلت اهلروي قال      لوأخرجه ابن اجلوزي يف العل    

 . )٤(  أبو الصلت وهو كذاب بإمجاعهمفيه: قال ابن اجلوزي . أنس
صدوق له مناكري، وكـان     : وأبو الصلت هذا هو عبد السالم بن صاحل بن سليمان اهلروي مويل قريش، قال احلافظ              

 . )٦(ار البصري، متروك فويوسف بن عطية بن ثابت الص . )٥(ب كذا: لي، فقاليفرط العقأيع وشيت
 :ديث  احلىاحلكم عل     

 . هيبطريقضعيف رجال الصحيح، أما املتصل فمرسل، رجاله 
 
 

 

                                                           
 )١/٧٣ (  العلل املتناهية (1)
 ٧٦٧٩  : التقريب  (2)
 )٤/١٠٢/٥٦٦(طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها   (3)
 )١/٧٣(املتناهبة   العلل (4)
 ٤٠٧٠  :  التقريب  (5)
 ٧٨٧٣ :   املصدر السابق  (6)

 



 
٧٠٨                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 ،عن عمرو بن مـرة    ،   عن موسى بن مسلم الطحان       ،حدثنا عبد اهللا بن منري     –١٦٢٠٩–) ٥٠٦(
 لـدار   ىيا عجبا كل العجب ملصدق بدار اخللود وهو يـسع          : (( قال ،عن أيب جعفر املدائين رفعه    

 ق من نطفة مث يعود جيفة وهو بني ذلك ال          الفخور، وإمنا خل   ل يا عجبا كل العجب للمختا     ،  الغرور
 . )) يدري ما يفعل به

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 . ، عبد اهللا بن مسور ، يضع احلديث ينئ جعفر املداوأبمجيعاً ، وفيهم تقدمت ترامجهم 
 :التخريج     

لصغري عن عبد اهللا بن مرة عن أيب جعفر عبد اهللا بن مسور             أخرجه الشهاب القضاعي يف مسنده بسنده عن موسى ا        
 .)١(خلا))  خلقهىوهو يراهللا يا عجبا كل العجب للشاك يف قدرة ((:  قال رسول اهللا : اهلامشي قال

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 ضع احلديثيموضوع، فيه أبو جعفر 

 
   أن النيب  ، اهللا بن احلارث    عن عبد  ، عن أيب سنان   ، عن سفيان  ،حدثنا وكيع –١٦٢١٠– )٠٧٥(

 . )) لبيك إن العيش عيش اآلخرة : ((ل فاجتنح به فقالح رىحج عل
 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .  وهم ثقات،تقدمت ترامجهم مجيعا

 :التخريج     
 .مل أجد له خترجيا ذا السياق

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 .ح رجاله ثقاتسناده صحيإ

 
                                                           

 )٣٩٥: رقم ١/٣٤٧(  مسند الشهاب (1)



 
٧٠٩                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

قال رسول  :  قال ،جهينةمن   عن رجل    ،عن أيب إسحاق  ،  حدثنا أبو األحوص   –٢١١١٦–)٠٨٥(
 . ))  سوٍء يف صورة حسنة ما أعطي الرجل قَلْبخري ما أعطي املؤمن خلق حسن، وشر: ((  اهللا
 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 . به  رجل من جهينة مل أعثر-بيعيسال وهو - وأيب إسحاق-سالم بن سليموهو –حوصتقدمت ترمجة أيب األ

 : التخريج     
 . )١(ومسدد ذا السند مثله يف مسنده  املصنف ذكره احلافظ يف املطالب وعزاه إىل

 . )٢(  العسكريوذكره العجلوين يف كشف اخلفاء وعزاه إىل
  .)٣(ف  املصنز وعزاه إىلـذكره اهلندي يف الكنو

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 . ، وعنعنه إسحاق وهو مدلسو أبوفيه الرجل من جهينة وحيتمل أنه صحايب،  حكمه موقوف على معرفة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  النسخة املختصرة  )٢/٣٩٠/٢٥٤٦(النسخة املسندة ،  ) ٢٨٤٢:  رقم ١١٧ / ٧( العالية   املطالب  (1)
 )١/١٥٢(  كشف اخلفاء   (2)
 )٣/٨/٥١٧٠(  كنـز العمال   (3)



 
٧١٠                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 ملا قـدم معـاذ إىل     :  قال ، عن الشعيب  ، عن إمساعيل بن أيب خالد     ،حدثنا وكيع –١٦٢١٢–)٥٠٩(
 أن تعبدوا اهللا     ،  إليكم أنا رسول رسول اهللا      ((:  وقال ، عليه اليمن خطب الناس فحمد اهللا وأثىن     

 ظعن  وتؤتوا الزكاة، وإمنا هو اهللا وحده، اجلنة والنار، إقامة فال         ، وتقيموا الصالة  ،ال تشركوا به شيئا   
 )).وخلود فال موت

 .كله زائد ذا السياق:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 . تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات
 :يجالتخر     

 .)١(أخرجه ابن املبارك يف الزهد عن إمساعيل عن الشعيب مثله 
:  ابن حامت قال    إىل ]١٥:  لقمان[   املصري  ولوالديك إيلّ  شكر ىل اأن  : ىل  قوله تعا   عند هتفسرييف  وعزاه ابن كثري    

يب إسحاق  أنا إسرائيل عن    حدثنا عبيد اهللا ، أخرب    : حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد اهللا بن أيب شيبة وحممود بن غيالن قاال            
إين :  عليه مث قـال  فقام فحمد اهللا وأثىن–    النيب ه وكان بعث–قدم علينا معاذ بن جبل     : عن سعيد بن وهب قال    

 اهللا،  ن تعبد اهللا وال تشركوا به شيئا، وأن تطيعوين ال آلوكم خريا، وأن املـصري إىل               أ:  إليكم  رسول رسول اهللا    
 .)٢(  إقامة فال ظعن، وخلود فال موت،ر النا اجلنة أو إىلوإىل

يـا بـين أود إين      : قام فينا معاذ بن جبل فقال     : بسنده عن عمرو بن ميمون األودي قال       وأخرج أبو نعيم يف احللية    
 اد ال متوت  سالنار إقامة ال ظعن، وخلود يف أج      ىل   اجلنة أو إ   ىل مث إ  ىل اهللا تعا  إىلد  ، تعلمن أن املعا   رسول رسول اهللا    

)٣(. 
 :ديث  احلىاحلكم عل     

 لكن يتقوى برواية سعيد بن وهـب        )٤(الشعيب عن معاذ مرسل     : بو زرعة أ، رجاله ثقات، قال     نقطع  م
 . وعمرو بن ميمون األودي، فهو ما حسن لغريه

                                                           
 )١٥٦٦ : رقم ٥٤٥  :ص(    الزهد البن املبارك  (1)
 )٦/٢٧٤٥(  تفسري القرآن العظيم  (2)
 )١/٢٣٦ (ء   حلية األوليا(3)

 )١٣٢: ص (يب حامت أاملراسيل بن   (4)
 



 
٧١١                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

عـن عائـشة    ،   عن أيب سلمة   ،عن حممد بن عمرو   ،   حدثنا علي بن مسهر    – ١٦٢١٨ – )٥١٠(
ائـتين   : ((قال! عندي يا رسول اهللا   : رضه، ما فعلت الذهب؟ فقلت     يف م  قال رسول اهللا    : قالت

 ظن حممد ـا أن     ما: ، فقال ا، مث قال    ه التسعة فجعلها يف كف    ا، فأتيته ا وهي ما بني اخلمسة إىل       
 . )) نفقيها يا عائشةألو لقي اهللا وعنده هذه، 

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند

 .مة الليثي صدوق له أو هامقت ترامجهم مجيعا، وفيهم حممد بن عمرو بن علتقدم
 :التخريج

 .)٢( وهناد يف الزهد عن عبدة عن حممد بن عمرو حنوه.)١(أخرجه احلميدي يف مسنده عن سفيان عن حممد حنوه 
 .)٣( وأمحد يف مسنده عن حيىي بن سعيد، ويزيد بن هارون عن حممد بن عمرو حنوه

 .)٤(  يف الطبقات عن عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن حممد بن عمرو حنوهوابن سعد
 . )٥( وأخرجه ابن حبان بسنده عن يزيد بن رزيع عن حممد بن عمرو حنوه

 .)٦( نا إمساعيل بن جعفر عن حممد بن عمرو حنوه والبغوي يف شرح السنة بسنده عن علي بن حجر
ثنا أبو حـازم    :  قال –أبو غسان –ثنا حممد بن مطرف   :  بن عباس قال   أخرجه أمحد يف مسنده عن علي      يشهد له ما  و

أخربنـا  : وابن سعد يف الطبقات عن حيىي بن إسحاق البجلي قال         . )٧( عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة حنوه        
  .)٨( حيىي بن أيوب عن أيب حازم عن أيب سلمة حنوه

 .)١( الن عن أيب حازم عن أيب سلمة عن عائشة حنوهوابن حبان يف صحيحه  بسنده عن الليث عن حممد بن عج

                                                           
 )٢٨٣:  رقم ١/١٣٥(   مسند احلميدي (1)
 )٦٣٤: رقم ٢/٣٦(  الزهد هلناد (2)
 ))  ١٨٣، ٤٩/ ٦(  املسند (3)
 )٢/٢٣٨(  الطبقات الكربى (4)
 ) ا٣٢١٢:  رقم ٨ /٨(  اإلحسان (5)
 )٦/١٥٦/٦٥٨(  شرح السنة (6)
 ) ٨٦ / ٦ ( املسند  (7)
 ) ٢٣٨ / ٢ (  الطبقات الكربى (8)



 
٧١٢                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
:  عن أيب أمامة بن سهل قـال       ،ثنا موسى بن جبري   : أخربنا بكر بن مضر قال    : ثنا أبو سلمة قال   : وأخرجه أمحد قال  

  .)٢( عائشة فذكر ىعروة بن الزبري يوما علودخلت أنا 
 .)٣( أسانيد ورجال أحدها رجال الصحيحرواه كله أمحد ب: قال اهليثمي

 :ى احلديث احلكم عل     
 .، فيه حممد عمرو بن علقمة، فيه لني، إال أنه من رجال الصحيحني، فحديثه حسنجموع طرقهلغريه مبصحيح 

 :تعليق     
 . )٤(ىفنسان خشي أن يتوأراها صدقة كانت أتته أو حقا إل: قال سفيان الثوري
 .تسعة دنانري  أي مخسة دنانري إىل-وهي بني التسعة واخلمسة–ت جاء يف بعض الروايا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                    
  )٧١٥: رقم ٢/٤٩١(  اإلحسان  (1)
 )٦/١٠٤(  املسند  (2)
  )٤١٦ / ١٠(   جممع الزوائد  (3)
 )١/١٣٦(مسند احلميدي :   انظر  (4)

 



 
٧١٣                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 عن  ، عن عبد امللك بن عمري     ، عن زائدة  ، وأبو أسامة  ي حدثنا حسني بن عل    – ١٦٢١٩ – )٥١١(
 فطننت أن ذلك من تغـري،       ، وهو ساهم الوجه    رسول اهللا    دخل علي  : قالت ، عن أم سلمة   ،ربعي
 ال، ولكن السبعة الدنانري اليت أتينا ـا       (( :  أمن علة؟ قال   ،اك ساهم الوجه  أر! يا رسول اهللا  : فقلت

 . )) قسمهاأ ومل تبأمس، نسيتها يف خصم الفراش ف
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات، وعبد امللك تغري حفظه

 :التخريج     
حدثين ربعي بن حراش عـن أم       :  مسنده عن حسني بن على عن زائدة عن عبد امللك بن عمري قال             أخرجه أمحد يف  

 . )١( ثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن عبد امللك حنوه: قالو. سلمة حنوه
 . )٢( مة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عبد امللك بن عمري حنوهثعن أيب خي  يف مسندهىوأبو يعل 

 .)٣( بان عن أيب الوليد عن أيب عوانة عن عبد امللك حنوهوابن ح
 .)٤( والطرباين يف الكبري عن حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عبد امللك بن عمري حنوه

 . )٥(رجاهلما رجال الصحيح و ىرواه أمحد وأبو يعل: قال اهليثمي
     
 
 
 
 

                                                           
 )٢٩٣،٣١٤ /٦(املسند  (1)  

 )٧٠١٧: رقم ١٢/٤٤٧ (  مسند أيب يعلى (2)
 )٥١٦٠: رقم ١١/٥٦٥(يف   اإلحسان (3)
 )٧٥١: رقم ٢٣/٣٢٧(  املعجم الكبري (4)

 ) ٤١٤ / ١٠(جممع الزوائد   (5)



 
٧١٤                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
 :ديث احلى احلكم عل     
أما تغري حفظ عبد امللك قبل موته فال يضر ألن زائدة عن امللك بـن عمـري                 . سناده صحيح رجاله رجال الصحيح    إ

 .)١(أخرجه الشيخان 
 :الغريب     

 . )٢(  إذا تغري عن حاله لعارض،ه يسهمنسهم لو:  أي متغريه، يقال: ساهم الوجه
خم الفراشص  :خ٣(  طرفه وجانبه، ومجعه خصوم وأخصام،م كل شيءص(. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 ١٨/٣٧٢( ذيب الكمال :انظر   (1)

 .) سهم : ( ، مادة النهاية (2)  
 )خصم : (   املصدر السابق ، مادة (3)



 
٧١٥                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 عن  ، عن معبد اجلهين ، عن سعد بن إبراهيم ، عن شعبة ،حدثنا غندر–١٦٢٣١–)٥١٢(
يبارك ، فمن أخذه حبقه  إن هذا املال حلو خضر : ((  يقولمسعت رسول اهللا :  معاوية قال

 . )) له فيه
  .وية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهماإنه زائد من حديث معا:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
   .هم إال معبداً اجلهين ، وهم ثقات مجاتقدمت تر
 صدوق مبتدع، وهو أول من أظهر القدر  ،ابن عبد اهللا بن عكيم: هو ابن خالد، ويقال: معبد اجلهين

تكلم يف القدر بالبصرة، وكان كان صدوقا يف احلديث، وكان أول من : بالبصرة، من الثالثة، قال أبو حامت
وذكره أبو زرعة يف أسامي  .معبد اجلهين ثقة: رأسا يف القدر، قدم املدينة فأفسد ا ناسا، وقال ابن معني
 حديثا هأخرج له ابن ماج.   يف دمشق سنة مثاننيبهالضعفاء ومن تكلم فيهم، قتله عبد امللك بن مروان وصل

 .)١( )) دج فإنه الذبحماتإياكم وال ((: واحد عن معاوية 
 :التخريج     

أنا إبراهيم بن : عن يزيد قالوأخرجه أمحد يف مسنده عن عفان وحجاج بن املنهال وغندر عن شعبة به ، 
  .)٢( مسعت معاوية، حنوه: سعد عن أبيه عن معبد اجلهين قال

 وأخرجه الطرباين يف .)٣( وهنا شعبة حن نا أبو الوليد  بن حممديوأخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة عن عل
البيهقي و .   )٤( الكبري بسنده عن حجاج بن املنهال عن شعبة، وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن معبد حنوه

 .)٥( شعب بسنده عن حجاج عن شعبة حنوهاليف 
 
 

                                                           
 يف األدب ، بـاب      هأخرجه ابن ماج  ، واحلديث   ٦٧٧٧: التقريب،  ) ٢٤٩ – ٢٨/٢٤٤(ذيب الكمال   ) ٨/٢٨٠(أنظر اجلرح     (1)

 .ن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيمم) ٣٧٤٣( : رقم املدح 
 )٩٨ ، ٩٣ ، ٤/٩٢(  املسند (2)
 )١٠٢٦: رقم ٣/٧٢(  معجم الصحابة (3)
 )٨١٦–٨١٥: رقم ٩/٣٥٠(  املعجم الكبري  (4)
 )٧/٢٨٠(اإلميان   شعب (5)



 
٧١٦                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
إمنا أنا خازن فمن أعطيتـه      (( : عاوية بلفظ وأخرجه مسلم يف صحيحه من حديث عبد اهللا بن عامر اليحصيب عن م            

 .)١( ) )ال يشبعو وشره كان كالذي يأكل ةعن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسأل
  )٢( أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث حكيم بن حزام يشهد له ماو
 .)٣( مبعناه ،أخرجه الشيخان والنسائي من حديث أيب سعيد اخلذريما و
 . )٤(أخرجه الترمذي من حديث خولة بنت قيس األنصارية ما و

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 . صحيح لغريه بالشواهد إىلتقيريصحيح لغريه، وذلك أن معبدا اجلهين صدوق حسن احلديث ف

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )١٠٣٧(: ، رقم كتاب الزكاة   (1)
[  ا من بعد وصية يوصى   ويف الوصايا، باب تأويل قول اهللا تعايل      ،  اة ، باب االستعفاف عن املسألة     أخرجه البخاري يف الزك     (2)

،  والنـسائي يف الزكـاة        )٢٤٦٣ : (رقم (٢٩والترمذي يف صفة اجلنة باب      ) ١٠٣٥رقم  (وغريها ومسلم يف الزكاة     ]١١: النساء  
  )٢٦٠٢  (:، رقم مسألة الرجل يف أمر ال بد له منه

، والنسائي  )١٠٥٢: (وغريه ، ومسلم يف الزكاة ، رقم       ) ١٤٦٥: (  أخرجه البخاري يف الزكاة ، باب الصدقة على اليتامى ، رقم            (3)
  )٢٥٨٢: ( يف الزكاة ، باب الصدقة على اليتيم ، رقم 

  )٢٣٧٥: (   كتاب الزهد ، باب ما جاء يف أخذ املال حبقه ، رقم (4)



 
٧١٧                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 عـن   ، عن زيد بن وهب    ،)١(]عن يزيد بن أيب زياد    [ ، حدثنا حممد بن فضيل    – ١٦٢٣٢ – )٥١٣(
فدفعه النـاس   : يا رسول اهللا، أكلتنا الضبع، قال     :  خيطب فقال  قام رجل ورسول اهللا     : الأيب ذر ق  
أخوف عليكم عندي    : ((  فقال ، مث التفت إليه رسول اهللا         فنادي بصوته   ،  مث قام أيضاً   ،حىت وقع 

 :ما الضبع؟ قال: فقلت لزيد)).  ، فليت أميت ال تلبس الذهب من ذلك أن تصب عليكم الدنيا صبا   
 .السنة
 . الكتب الستةلىكله زائد ع:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .  وهو اهلامشي والء ضعيف–تقدمت ترمجة حممد بن فضيل، ويزيد بن أيب زياد 

 .   فقبض وهو يف الطريق   النيبل إىلحهو اجلهين أبو سليمان الكويف، خمضرم ثقة جليل، ر:  زيد بن وهب
 . )٢( مات سنة ست وتسعني:  ية احلجاج بعد اجلماجم، وقال ابن منجويةواليف تويف : بن سعداقال 
 :التخريج     

أخرجه أمحد يف مسنده عن أيب سعيد ثنا زائدة، وعن عبد الرزاق عن سفيان، وعن وكيع عن سفيان كالمهـا عـن       
عن جرير بـن عبـد      عن يوسف بن موسى     يف مسنده   والبزار    .)٣( أيب ذر عن  يزيد بن أيب زياد عن زيد بن وهب         

احلميد، وعن حممد بن املثين ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة كالمها عن يزيد بن أيب زياد عن زيد بن وهب، وعن ابـن                        
.  إال عـن أيب ذر ـذا الطريـق         ىال نعلمه يرو  :  قال البزار . معمر ثنا أبو نعيم عن سفيان عن زيد بن وهب به            

 . ن الثوري هنا متابعا ليزيد بن أيب زياد  سفياريفيص  .)٤( السنة الشديدة: والضبع
بن أيب زياد عن زيد      وأخرجه الطرباين يف األوسط بسنده عن أيب عبيدة بن معن املسعودي عن األعمش عن احلارث              

وأبـو  . )٥( مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو عبيدة بن معن، تفرد به ولده عنه              :قال الطرباين .  بن وهب حنوه  
 . )٦( عبد امللك بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود ثقة من السابعةهو :  وديعبيدة املسع

  . مل أجد له ترمجة ، ولعله خطأ مطبعي ، والصواب يزيد بن أيب زياد:  واحلارث بن أيب زياد 
                                                           

 لنسخ املطبوعة ساقط من ا  [         ]  (1)
 ٢١٥٩  :  التقريب  ،)١١٣–١٠/١١١( ذيب الكمال ،)٣/٥٧٤(اجلرح   (2)
 )١٧٨، ١٥٤، ١٥٣ / ٥ (  املسند  (3)
 )٣٠٠٩ – ٣٠٠٨: رقم ٣/٣٨٣ (تار سكشف األ  (4)
 )٤/١٩٨/٣٩٦٤(  املعجم األوسط (5)
 ٤٢١٨  : التقريب  (6)



 
٧١٨                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

……………………………………………………………………… 
 . )١( محد رجال الصحيحالبزار والطرباين يف األوسط، ورجال أورواه أمحد : قال اهليثمي

 :ديث  احلىاحلكم عل     
فهو حسن لغـريه    عند البزار    سفيان الثوري عن زيد بن وهب        تابعهسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زياد، لكن         إ

 . ذه املتابعة
 :      الغريب 
 .هي حرب وقع بني ابن األشعث وبني احلجاج يف العراق  : وقعة اجلماجم

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٤١١ / ١١، ٥/٢٦١(جممع الزوائد   (1)

 



 
٧١٩                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 عن  ، عن أيب نضرة   ، عن اجلريري  ،حدثنا محاد بن سلمة   :  قال ، حدثنا عفان  – ١٦٢٣٥ – )٥١٤(
 . ))يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب: ((قال النيب عن بريدة األسلمي عن، عبد اهللا بن مولة

 .صيب األسلمي وسيأيت من حديث أيب هاشم بن عتبةاحلإنه زائد من حديث بريدة بن :  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

قال الذهيب عنه صـدوق ،      ذكره ابن حبان يف الثقات، و     تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات سوى عبد اهللا بن مولة           
 . مقبول:  وقال احلافظ

 :التخريج     
 .)١( ))ومركب ليكف أحدكم من الدنيا خادم      ((: بلفظ،  عن محاد ،  أخرجه أمحد يف مسنده عن عبد الصمد وعفان       

بن خالد عن محاد بن     اة  بوابن أيب عاصم يف اآلحاد عن هد      . )٢( عن عفان مثله    ى والنسائي يف الكرب    سننه والدارمي يف 
  .)٣( سلمة به مثله

  . )٤( ن طريق أمحد مثلهم  يهما يف ذيبحلافظان املزي وابن حجر اذكره و
خـادم   منا يكفيك من مجع املال    إ ((:  شم بن عتبة بلفظ   ا من حديث أيب ه    هأخرجه الترمذي يف جامع    يشهد له ما  و

ـ   ،النسائي يف اتيب  وكذا  . ويف الباب عن بريدة األسلمي عن النيب        :  مث قال  )) اهللا   ومركب يف سبيل    ه وابن ماج
عـن أيب   :  مسرة بن سهم، وهو جمهول، أما الترمذي فلم يذكره، وإمنا قال           هسناد النسائي وابن ماج   إ ويف   .  يف سننه 

 زائدة وعبيدة بن محيـد عـن        ىوقد رو : مث قال . ه  عوديشم بن عتبة وهو مريض      ا أيب ه   إىل ويةاجاء مع : وائل قال 
 .)٥(  هاشم فذكر حنوهىدخل معاوية عل: منصور عن أيب وائل عن مسرة بن سهم قال

 :حلديث  اىاحلكم عل     
 .)٦( قبل االختالطورواية محاد بن سلمة عن اجلريري .  ، صدوق لةو لغريه، فيه عبد اهللا بن مصحيحسناده إ

                                                           
 )٥/٣٦٠(سند   امل(1)
 )٩٨١٢:  رقم ٥/٥٠٧( ، السنن الكربى )٢/٣٠١ (  سنن الدارمي  (2)
 )٢٣٦٠: رقم ٤/٣٢٦(  اآلحاد واملثاين  (3)
 )٦/٤٥( ذيب التهذيب )٦/١٨٧(  ذيب الكمال (4)
 ) ٥٣٧٤: (، رقم دم واملركب  اخلا ذالزينة، باب اختا  يف   ، والنسائي )٢٣٢٧(: ، باب ما يكفي املرء من مجيع ماله،رقم       كتاب الزهد   (5)

 ) ٤١٠٣: (، رقم كتاب الزهد، باب الزهد يف الدنياسنن ابن ماجه ، 
 ).١٨٣  :ص(نظر الكواكب   ا(6)
 



 
٧٢٠                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

   عن عبيـد اهللا    ،لزهريا عن   ،حدثنا األوزاعي :  قال ،حدثنا حممد بن مصعب    –١٦٢٣٦–)٥١٥(
 اهللا مـن    ىلزوال الدنيا أهون عل    : ((مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال       عن ابن عباس أن النيب      

 . ))  أهلهاىهذه عل
 .عنهماإنه زائد من حديث ابن عباس رضي اهللا :  ع الزيادةنو

 :رجال السند
 .  احلفظسيءتقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات إال حممد بن مصعب القرقساين ، صدوق 

 :التخريج
 عـن ابـن     ىال نعلمه يرو  : وقال،  خمتصرا   والبزار يف مسنده  . )١(أخرجه أمحد يف مسنده عن حممد بن مصعب مثله          

مد بن مصعب، وال نعلم أحدا تابعه عليه، ومل يكن بـه            عباس إال من هذا الوجه، وال نعلم رواه عن األوزاعي إال حم           
 . )٢( ن أهل العلممبأس، قد حدث عنه مجاعة 

 .)٣( يف مسنده عن زهري عن حممد بن مصعب مثله ىوأبو يعل
اد باطل، إمنا النـاس رووا هـذا        نسوهذا املنت ذا اإل   : ىورد هذا احلديث من طريق أيب يعل      أ بعد أن    قال ابن حبان   
)) أوال انتفعتم بإهاـا   ((:  قال ةشاة ميت ب مر   أن النيب   : ن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس           ع رباخل
 . )٤() ) إمنا حرم أكلها ((:  إا ميتة، قالاقالو
 بإسناد واحد، وال يصلح أن يكون ذلك علة يف ضـعف احلـديث              فنيني خمتل نتمبهذا ال مينع أن يرد احلديث       : أقول

 .ه قويت ىخرأ وقد جاء احلديث من طرق وبطالنه
عفه، وبقيـة رجالـه رجـال       ض ى والبزار، وفيه حممد بن مصعب، وقد وثق عل        ىرواه أمحد وأبو يعل   : وقال اهليثمي 

 . )٥( الصحيح
 

 

                                                           
 )١/٣٢٩(  املسند  (1)
 )٤/٢٦٩/٣٦٩١ (  كشف األستار  (2)
 )٤/٤٦٣/٢٥٩٣(  مسند أيب يعلى  (3)
 )٢/٢٩٤(كتاب اروحني   (4)
 )١٠/٥١١(جممع الزوائد   (5)



 
٧٢١                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
  . ورد بن شدادت يف السنن من حديث مسه وابن ماجهجامعيف أخرجه الترمذي  يشهد له ماو

وفيه جمالد بـن سـعيد     :قلت . )١(ورد حديث حسن    تويف الباب عن جابر وابن عمر، وحديث املس       : قال الترمذي 
 . متكلم فيه، اهلمداين

  .)٢( ، من حديث عبد اهللا بن ربيعةوالصغرى  ىيف الكرب وأخرجه النسائي
 :ديث  احلىاحلكم عل     

ـ  رقساين صدوق سيء احلفظ، ويف الشاهد األول جمالد       قل فيه حممد بن مصعب ا      ، بالشاهدينلغريه  إسناده حسن    ن  ب
 .  وي وقد تغري يف آخر عمره، وهو من رجال مسلم واألربعةقسعيد ليس بال

 . وصححه العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل
قلت  : أبو داود حديث القرقسائي عن األوزاعي مقارب وأما عن محاد بن سلمة ففيه ختليط، قال              : مام أمحد وقال اإل 
 .)٣(نعم :   قال-رقساينقُأعين ال- حتدث عنه:  ألمحد

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 )٤١١١(الزهد، باب مثل الدنيا ، )٢٣٢١ (: ، رقم  اهللا عز وجلىجاء يف هوان الدنيا عل الزهد، باب ما  كتاب (1)
  )١٦٢٩: ( ، اتىب رقم  ) ١٩ / ٢ ( ذان الراعيأذان باب كتاب األ  (2)
 ) ٢٧٧ /٣(تاريخ بغداد   (3)



 
٧٢٢                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

عن ،   عن موسى اجلهين   ،حدثنا جعفر بن زياد   :  قال ،حدثنا إسحاق بن منصور   –١٦٢٤٨–)٥١٦(
؟ ))طعمنـا ت شـيء    كهل عند :(( فقال يل يوما   كنت أخدم النيب    :  عن أنس قال   ،رجل من ثقيف  

  ) طعام يوم لغدعدأمل أك أن ت((  : قالطعام الذي كان أمس،فضل من ال! نعم يا رسول اهللا: قلت
 .  الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 بفتح املهملة، والء ، أبو عبد الرمحن الكويف، صدوق تكلم فيه للتشيع، مـن               –هو السلويل    : إسحاق بن منصور  

 . )١(عدها، أخرج له اجلماعة  مات سنة أربع ومائتني، وقيل ب ،التاسعة
أبو عبد الرمحن والد علي بن جعفر، صدوق يتشيع، مـن           :  أبو عبد اهللا، ويقال    ،هو األمحر الكويف  :  جعفر بن زياد  

مخس وسبعني ومائة، أخرج له أبو داود يف كتاب املـسائل،           : السابعة، مات سنة سبع وستني ومائة، وقال أبو نعيم        
 . )٢( والترمذي، والنسائي

 . ابن عبد الرمحن أبو سلمة الكويف، ثقة عابد، من السادسة، تقدم: هو ابن عبد اهللا، ويقال:  موسى اجلهين
 .  ال أعرفه : يفقرجل من ث

 :التخريج     
 .مل أجد له خترجيا

 :حلديث  اىاحلكم عل     
 .حكمه موقوف على معرفة الرجل من ثقيف 

 
 

 
 
 

                                                           
 ٣٨٥ :  التقريب، ) ٤٨٠– ٢/٤٧٨(ذيب والكمال   (1)

 )٩٤٠ (، ) ٤١– ٥/٣٨ (املصدرين السابقني (2)  
 



 
٧٢٣                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 :    قال رسول اهللا:  قال، عن عمرو بن قيس، عن سفيان،حدثنا وكيع –١٦٢٥٢–)٥١٧(
 . ))  دينكم الورعفضل العلم خري من فضل العبادة، ومالك ((
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . هم مجيعاً ،  وهم ثقات مجاتقدمت تر

 :التخريج     
 .)١( هيق وكيع، وابن عبد الرب يف جامعن طرمالدنيا يف الورع أيب أخرجه وكيع يف الزهد وابن 

  : معناه مرفوعا من غري وجهوقد ورد
 ك والطرباين يف األوسط وأبو نعيم يف احللية واحلاكم يف املستدر           يف مسنده ،   أخرجه البزار : يفة بن اليمان  ذح حديث

 بن عبد القـدوس عـن      كلهم من طريق عباد بن يعقوب ثنا عبد اهللا        ،  شعبال والبيهقي يف    ،وصححه ووافقه الذهيب  
 )) فضل العلم خري من فضل العبادة، وخري دينكم الورع        ((:  يفة مرفوعا ذاألعمش عن مطرف بن الشخري عن ح      

 مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال : وقال الطرباين. يفة من هذا الوجهذال نعلمه مرفوعا إال عن ح: قال البزار
 مل يرو متصال عن األعمش إال عبد اهللا بن عبد القدوس ورواه جرير بن :  بو نعيمأوقال . عبد اهللا بن عبد القدوس

 من دون ذكر حذيفة، ورواه قتادة ومحيد بن هالل عن مطـرف             عبد احلميد عن األعمش عن مطرف عن النيب         
 . )٢( لهوق

  .)٣( رواه الطرباين يف األوسط والبزار بإسناد حسن: وقال املنذري
وثقه البخاري وابن حبان، وضعفه     . عبد اهللا بن عبد القدوس    : ين يف األوسط والبزار، وفيه    رواه الطربا : وقال اهليثمي 

 )٤( ابن معني ومجاعة
 
 

                                                           
 )٢٧ – ١/٢٦( بيان العلم وفضله، جامع )٤٦: ص (، كتاب الورع )٢٢٢: رقم ٢/٤٧١(  الزهد لوكيع (1)
، شعب  )١/٨٥(ستار   كشف األ  ،)٩٣ – ١/٩٢(املستدرك   ،)٢١٢–٢/٢١١(حلية األولياء   ) ٣٩٦٠(:   املعجم األوسط ، رقم       (2)

 )٢/٢٦٤(اإلميان 
 )١/٩٣( الترغيب  (3)
 ).١/٣٢٥(جممع الزوائد   (4)

 



 
٧٢٤                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

…………………………………………………………………………  
أخرجه احلاكم بسنده عن محزة بن حبيب الزيات عن األعمش عن احلكم عن مصعب              : حديث سعد بن أيب وقاص    

ه، وبسنده عن محزة الزيات عن األعمش عن مصعب بن سعد فذكره بنحوه ومل              بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه، حنو       
 بن  ي شرط الشيخني ومل خيرجاه، واحلكم هذا واحلسن بن عل         ىهذا حديث صحيح عل   :  قال احلاكم   .يذكر احلكم 

عن محـزة،   بن بكار   ا شرطهما رواه بكر     ىعل: وقال الذهيب   .ن بكار  ب سناد وقد أمة بكر   ، وقد أقام اإل    ثقة   عفان
  .)٢( زهدالوأخرجه البيهقي يف . )١( دل احلكمبعن رجل : فقال

 .)٣(العالمة األلباين والسيوطي احلافظ وصححهما 
 ، قال يف األوسط      الثالثة هرواه الطرباين يف معامج   )) أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع       ((  :حديث ابن عمر  

 .)٤(يب ليلى، وال عن ابن أيب ليلى إال خالد، تفرد به سليمان بن عبد الرمحن مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال ابن أ
 . )٥(  لسوء حفظهه ضعفوىرواه الطرباين يف الثالثة، وفيه حممد بن أيب ليل: قال اهليثمي

 :ديث  احلىاحلكم عل     
 .  إال أنه بشواهده يصري حسنا لغريه،سناده معضلإ

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 )١/٩٢(  املستدرك (1)
 )٨١٧(:   الزهد للبيهقي ، رقم (2)
 ).١/٤٤٠(والروض النضري ) ١٣: ص (ختريج العلم أليب خيثمة ، ) ٢/٧٧٦(صحيح اجلامع الصغري  ، )٢/١٤(جلامع الصغري   ا(3)
 .، ومل أجده يف الكبري ) ١٢٤ / ٢ (، املعجم الصغري  ) ٩٢٦٤(  املعجم األوسط   (4)
 ).١/٣٢٥(جممع الزوائد   (5)
 



 
٧٢٥                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

: قلت:  قال ، عن جده  ، عن أبيه  ، عن ز بن حكيم    ،أبو خالد األمحر   حدثنا   – ١٦٢٥٤ – )٥١٨(
 إنكم حمشرون رجاال وركبانا    ((–وقال بيده حنو الشام   –  ))هاهنا(( : أين تأمرين؟ قال  ! يا رسول اهللا  
 . ))  وجوهكمىوجترون عل

 . اخل ))إنكم حمشرون رجاال وركبانا(( :  قوله:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     
 . قدم مراراتهو سليمان بن حيان :  الد األمحرأبو خ

  قبل الستني  ت صدوق، من السادسة، ما    ،هو ابن معاوية بن حيدة القشريي، أبو عبد امللك، البصري         :  ز بن حكيم  
 . )١( بعةرليقا، وأصحاب السنن األتع، أخرج له البخاري ومائة 
  .عيد ومهران، صدوق، من الثالثة، قال العجلي ثقة وسزهو حكيم بن معاوية بن جيدة القشريي والد :  أبوه

أصحاب الـسنن   ، أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له         ليس به بأس، وذكره ابن حبان يف الثقات       :  وقال النسائي 
 . )٢( األربعة
 :التخريج     

 . )٣(  حنوهريكبعن يزيد بن هارون وحيىي بن  ويف الفضائل أخرجه أمحد يف مسنده
 . )٤ (والربعي يف فضائل الشام ، ن طريق زموالفسوي يف تارخيه ،  يف مسنده والروياين

سناد، ومل خيرجاه، وقد رواه أبو قزعة سويد بن حجري عـن            هذا حديث صحيح اإل   : مث قال  ،   واحلاكم يف املستدرك  
  .  روايته متابع أن زا أيضا مأمون ال حيتاج إىلىحكيم بن معاوية مثل رواية ز، عل

مسعـت  : بسنده عن محاد بن سلمة عن أيب قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال                :   أورد رواية سويد   مث
ـ     ىحتشرون هاهنا حفاة عراة مشاة وركبانا وعل      (( :  يقول  رسول اهللا  ـ   ى وجوهكم تعرضـون عل  ى اهللا وعل

 .)٥())  أفواهكم الفدام، وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه
 

                                                           
  ٧٧٢  :   التقريب،  )٢٦٣ – ٤/٢٥٩(ذيب الكمال   (1)
 ).١٤٨٦:التقريب) (٢/٢٠٠٧٩،٥/٢٠٠٩٨(ذيب التهديب   (2)
 )٢/٨٩٩/١٧١١(فضائل الصحابة ، ) ٥ / ٥ ، ٣ /٥ (  املسند (3)
 )١٣:  ص (ختريج أحاديث فضائل الشام  ، )٢/٢٩٦(كتاب املعرفة  ،)٢/١١٠/٩١٤(  مسند الروياين (4)
 )٤/٥٦٤ (  املستدرك (5)



 
٧٢٦                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
 . )١(وأخرجه أمحد يف مسنده ضمن حديث طويل

 .  خلان طريق يزيد بن هارون عن ز م،  وأخرجه الترمذي يف جامعة خمتصرا
 .)٢( هذا حديث حسن صحيح:  قال الترمذي

 :ديث  احلىاحلكم عل     
  .  لغريه باملتابعة إسناده صحيح
 :      الغريب 

اإلبريق والكوز من خرقة ، لتصفية الشراب الذي فيه ، أي أم مينعون الكالم بـأفواههم                ما يشد على فم      : الفدام
 .)٣(حىت تتكلم جوارحهم ، فشبه ذلك بالفدام 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  )   ٣ / ٥ (  املسند (1)
 )٢١٩٢: ( ، رقم  كتاب الفنت، باب ما جاء يف الشام (2)
 ) فدم : (   النهاية ، مادة (3)



 
٧٢٧                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

ملا نزلـت   :  قال ، عن أبيه  ، عن هارون بن أيب وكيع     ، حدثنا حممد بن فضيل    – ١٦٢٥٥ – )٥١٩(
 عمـر،  ىفبك: يوم احلج األكرب، قال:  قال]٣ : ائدةامل[  اليوم أكملت لكم دينكم : هذه اآلية

  كنا يف زيادة من ديننا، فأمـا       انأبكاين أَ ! يا رسول اهللا  : ؟ قال  ))ما يبكيك (( :  فقال له رسول اهللا   
 . )) صدقت(( : ذا كمل فإنه مل يكمل قط شيء إال نقص، قالإ
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . حممد بن فضيل تقدم مرارا

أو أبـو    بن عبد الرمحن النسائي، أبو عبد الـرمحن،       ا –بنون مث مثناه  –ة  عنترهو هارون بن    :  هارون بن أيب وكيع   
ال : أبو زرعـة  :  وثقة حيىي بن معني وأمحد وابن حبان والدار قطين، وقال          ،عمرو، ابن أيب وكيع الكويف، ال بأس به       

ـ              م. بأس به مستقيم احلديث     يف  هن السادسة، مات سنة اثنتني وأربعني ومائة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماج
 . )١( التفسري
   .يباين الكويف، ثقة، من الثانيةشعنترة بن عبد الرمحن أبو وكيع ال:  أبوه

 . )٢( وهم من زعم أن له صحبة: قال احلافظ
 :التخريج     

 . )٣(  وكيع عن حممد بن فضيل مثلهأخرجه ابن جرير يف تفسريه عن سفيان بن
 . )٤(  ابن جرير بالسند السابق وعزاه إىل،ابن كثري يف تفسريهذكره و

 .)٦(  املصنف وابن جرير وعزاه إىل، والسيوطي يف الدر.)٥( وذكره القرطيب يف تفسريه من غري عزو
 :يث د احلىاحلكم عل     

 .مرسل، رجاله ثقات
                                                           

 ٧٢٣٦:  التقريب، ) ١٠٢ –٣٠/١٠٠(ذيب الكمال   (1)
 ) ٥٢٠٩( ،)٤٢٤ – ٢٢/٤٢٣(بقني   املصدرين السا(2)
 )٦/٥٢(  جامع البيان (3)
 )٣/١١٠١(  تفسري القرآن العظيم  (4)
  ) ٦/٦١(  اجلامع ألحكام القرآن  (5)
 )٢/٢٥٨(املنثور   الدر (6)



 
٧٢٨                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 قال رسـول اهللا    :  قال ، عن احلسن  ، عن العالء بن املسيب    ،لحدثنا ابن فضي  –١٦٢٥٦– )٥٢٠(
 )) :     يف سبيله أو من قطرة دموع قطرت من عني رجل          دم   اهللا من قطرة     ما من قطرتني أحب إىل

هـا  د اهللا من جرعة حمزنة موجعـة ر       قائم يف جوف الليل من خشية اهللا، وما من جرعتني أحب إىل           
 . ))  عليهاغيظ كظم، أو جرعة ء حبسن صرب وعزاصاحبها

 . وغريه إنه زائد ذا السياق وسيأيت خترجيه من الترمذي:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 . تقدما–وهو البصري  : واحلسنهو حممد بن فضيل الضيب، :  ابن فضيل
ـ        ،  هو ابن رافع الباهلي األسدي    :  العالء بن املسيب    لـه   ىسادسة، رو ويقال الثعليب، الكويف ثقة، رمبا وهم، من ال

  .)١( اجلماعة سوى الترمذي
 :التخريج     

 . )٢( حنوه:   قالأخرجه ابن املبارك يف الزهد عن معمر عن رجل عن احلسن عن النيب 
 اهللا من قطرتني وأثرين،     ليس شيء أحب إىل   (( :  قال  من حديث أيب أمامة عن النيب        هوأخرجه الترمذي يف جامع   
فأثر يف سبيل اهللا ، وأثر يف فريضة مـن          : وقطرة دم راق يف سبيل اهللا، وأما األثران       ،   قطرة من دموع يف خشية    

 . )٣( هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي.  ))فرائض اهللا
من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما من طريق يونس بن عبيد عن احلسن عن ابن عمر                 ن   يف السن  هوأخرج ابن ماج  

 .)٤()) من جرعة أعظم أجرا عند اهللا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه اهللاما ((:  قال رسول اهللا : قال
 ::يث د احلىاحلكم عل     

 .  بالشواهدىقوت، ويرجاله ثقاتمرسل، 

                                                           
 ٥٢٥٨  :  التقريب، )٥٤٣ – ٢٢/٥٤١(ذيب الكمال   (1)
 )٦٧٢ :رقم  ٢٣٥ص (  الزهد البن املبارك (2)
 )١٦٦٩: (، رقم ئل اجلهاد، باب ماجاء يف فضل املرابطكتاب فضا  (3)
 )٤١٨٩: ( ، رقم كتاب الزهد، باب احللم  (4)



 
٧٢٩                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

حدثين :  قال ،عن مصعب بن ثابت   ،   عن ابن مبارك   ، حدثنا علي بن إسحاق    – ١٦٢٦٣ – )٥٢١(
ـ   : (( قال مسعت سهل بن سعد حيدث عن النيب   :  أبو حازم قال    زلةـاملؤمن من أهل اإلميـان مبن

 )).  كما يأمل اجلسد ملا يف الرأسالرأس من اجلسد، يأمل املؤمن ألهل اإلميان
 .إنه زائد من حديث سهل بن سعد الساعدي:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 . ومها ثقتان :  حازمأيب ،  ابن مباركتقدمت ترمجة 

 وكـان   -وهي قرية مبـرو   –الداراكاين  : والء أبو احلسن املروزي الدراكاين ويقال     هو السلمي   :  علي بن إسحاق  
 وقدم بغداد   ،وكان من أصحاب عبد اهللا بن املبارك معروفا بصحبته، وكان ثقة          ،  زهلا احلاج إذا أخرجوا من مرو     ـين

 . )١( ترمذي مات سنة ثالث عشرة ومائتني، أخرج له ال،ثقة، من العاشرة فسمعوا منه، وأصله من ترمذ،
هو ابن عبد اهللا بن الزبري بن العوام األسدي ، القرشي املدين، جد مصعب بن عبد اهللا الـزبريي،                   : مصعب بن ثابت  

لني احلديث، ضعفه أمحد وابن معني وغريمها، وذكره ابن حبان يف الثقات وكان عابدا ، من السابعة، مات سنة سبع                    
 .)٢(ه ابن ماجأخرج أبو داود والنسائي و. ومخسني ومائة

 :التخريج     
 . )٣( قال مسعت سهل بن سعد -هكذا -أخربين أبو ثابت : أخرجه ابن املبارك يف الزهد عن مصعب بن ثابت قال

 . )٤( أمحد يف مسنده عن أمحد بن احلجاج عن ابن املبارك مثلهو
 . )٥( ابن املبارك مثله عن طريق أمحد بن احلجاج عن ،والطرباين يف الكبري يف مسند الشهاب والقضاعي

بن انا زهري بن حممد عن أيب حازم عن سهل          : ن عمارة الرملي قال    ب نا سوار : حدثنا أبو زرعة قال   : األوسط قال يف  و
مل يرو هذا احلديث عن زهري بن حممد إال سـوار           : قال الطرباين   . اخل  ))مثل املؤمن من أهل اإلميان    (( : سعد بلفظ 
 .)٦(بن عمارة 

                                                           
 ٤٦٨٧ :  التقريب،)٣١٩–٢٠/٣١٨(ذيب الكمال   (1)
 ٦٦٨٦  :   التقريب،)٢٢–٢٨/١٨(ذيب الكمال ، )٧/٤٧٨(  الثقات (2)
 )٦٩٣: ، رقم ٢٤١: ص (  الزهد البن املبارك (3)
 )٥/٣٤٠/٢٢٩٨٤(ند   املس(4)
 )٥٧٤٣: ، رقم ٦/١٦٠( املعجم الكبري ،)١/١١٣/١٣٦(مسند الشهاب   (5)
 )٥/٦٩/٤٦٩٦(  املعجم األوسط  (6)



 
٧٣٠                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
 . )١( ن طريق احلسن بن عيسى عن ابن املبارك مثلهموأبو نعيم يف احللية 

 .)٢( شعب من طريق الوليد بن مسلم عن زهري بن حممد عن أيب حازم مثلهالوالبيهقي يف 
األوسـط   وهو ثقة، ورواه الطـرباين يف        –رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح غري مصعب بن ثابت           : قال اهليثمي 

رواه أمحد والطرباين يف الكبري     : ري ورجاله رجال الصحيح غري سوار بن عمارة الرملي وهو ثقة ويف مكان آخر             بوالك
 . )٤( صدوق رمبا خالف:  عن مصعب بن ثابتوقال احلافظ. )٣( واألوسط ورجال أمحد رجال الصحيح

مثل املؤمنني  ((: قال رسول اهللا    : عنهما قال  الشيخان من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا          هأخرج يشهد له ما  و
يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر اجلـسد بالـسهر                    

 .)٥( ))واحلمى
 :يث د احلىاحلكم عل     

  . وذلك لضعف مصعب بن ثابتباملتابعات والشاهد،حسن لغريه 
 

  
 
 
 
 

 

                                                           
 )٨/١٩٠(  حلية األولياء (1)

 )٧/٥٠٥(اإلميان شعب (2)  
 )٣٤٢ ، ٨/١٦٤(جممع الزوائد   (3)
 ٢٦٨٦:  التقريب  (4)
 ).٢٥٨٦(: ، رقم  ومسلم يف الرب والصلة ،  )٦٠١١: (  ، رقم لناس والبهائم باب رمحة ا،بدالبخاري يف األ  أخرجه (5)

 



 
٧٣١                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

  عن جابر بن عبـد     ، عن احلارث بن أيب يزيد     ، عن كثري بن زيد    ،يعحدثنا وك –١٦٢٦٨–) ٥٢٢(
 . )) نابة إليهإلا املرء أن يطول عمره ويرزقه اهللا إن من سعادة: (( قال رسول اهللا:  قال ،اهللا
 .زائد من حديث جابر رضي اهللا عنه:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .سي ثقة تقدما هو ابن اجلراح الرؤ:وكيع
 وهـي أمـه،     -بفتح الفاء وتشديد النون    –ـه  هو األسلمي مث السهمي أبو حممد املدين ، ابن مافن         :  بن زيد كثري  

 .  من السابعة، مات يف آخر خالفة املنصور، وكانت وفاة املنصور سنة مثان ومخسني ومائة،صدوق خيطئ
 . )١(ه  داود والترمذي وابن ماجب ، وأخرج له أبودمام، ويف األأخرج له البخاري يف جزء القراءة خلف اإل

 عنه كثري بن زيد وحممد بن أيب        ى عن جابر، رو   ىموىل احلكم رو   –احلارث بن يزيد  : ويقال:  يزيد يبأاحلارث بن   
   .عن كثري عن سلمة بن أيب زيد: وقال وكيع: قال البخاري.  حيىي األسلمي قاله أبو حامت وابن حبان

 .)٢( هاهناوسلمة ال يصح :  قال أبو عبد اهللا
 :التخريج     

 .)٣( ثنا كثري بن زيد حنوه: أخرجه أمحد يف مسنده ويف الزهد عن أيب عامر العقدي وأيب أمحد الزبريي قاال
 . )٤( سلمة بن يزيد بدل احلارث بن أيب يزيد: ن طريق املصنف حنوه إال أنه قالموعبد بن محيد يف مسنده  

 عن جابر هذا احلـديث      ى مرفوعا إال من هذا الوجه، واحلارث رو       ىنعلمه يرو ال  : قال البزار   ، والبزار يف مسنده  
 .)٥( وآخر

 
 
 

 

                                                           
 ٥٦١١ :  التقريب، )١١٧–٢٤/١٣(ذيب الكمال   (1)
 ).٤/١٣٦(الثقات ) ٣/٩٤(اجلرح ) ٢/٢٨٥(أنظر التاريخ الكبري   (2)
 )١/٥٥/٢٩( الزهد )٣/٣٣٢(  املسند (3)
 )١١٥٥: رقم ٣٤٩  :ص(  املنتخب  (4)
 ) ٣٢٤٠( : ، رقم ستارشف األك  (5)



 
٧٣٢                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
: ن طريق كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة عن جابر حنـوه مث قـال                  موأخرجه ابن عدي يف الكامل      

 حازم وسفيان بن محزة وسليمان بن بالل كـل واحـد            ولكثري بن زيد غري ما ذكرت من احلديث، ويروي ابن أيب          
ولكثري بن زيد عن غري الوليد      : مث قال .  نسخة منهم عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة عن النيب               

 . )١( سا، وأرجو أن ال بأس بهأبن رباح أحاديث مل أنكرها ومل أر حبديثه ب
 .)٢( سنادمها جيدإرواه أمحد والبزار و: قال موضع آخر اده حسن، ويفوالبزار وإسنأمحد  رواه :اهليثمي وقال

 .)٤( وضعفه الشيخ األلباين رمحه اهللا .)٣(  أمحد والبيهقي وعزاه إىل، وحسنه املنذري
أي الناس  ! يا رسول اهللا  :  أن رجال قال   مارضي اهللا عنه   أيب بكرة و حديث أيب هريرة     منرواه الترمذي    ما   ويشهد له 

قال أبو  )). عمله من طال عمره وساء   : ((فأي الناس شر؟ قال   : قال))  لهممن طال عمره وحسن ع    : (( لخري؟ قا 
 )٥( هذا حديث حسن صحيح: عيسى
 :يث د احلىاحلكم عل     

 . ، فيه احلارث بن أيب يزيد مل أجد فيه جرحا وال تعديال   باملتابعة والشاهد  لغريه إسناده حسن
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                           
 )٦/٢٠٨٨(  الكامل (1)
  ) ٥٠٦ ، ٣٣٦/ ١٠(  جممع الزوائد (2)
 )٤/٢٥٧( الترغيب والترهيب  (3)
 )٢/٢٧٩/٨٨٥(الضعيفة   سلسلة األحاديث (4)
 )٢٣٣٠ (:، رقم جاء يف طول العمر للمؤمن  الزهد، باب ما  كتاب(5)



 
٧٣٣                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 ،حدثين إبراهيم بن حممد بن طلحة     :  قال ، عن طلحة بن حيىي    ، حدثنا وكيع  – ١٦٢٧٠ – )٥٢٣(
من :    فأسلموا، فقال النيب    النيب   ىلجاء ثالثة رهط من بين عذرة إ      : عن عبد اهللا بن شداد قال     

:  الناس بعث، قـال    ىفضرب عل : فكانوا عندي، قال  : أنا، قال : طلحة: فقال: يكفيين هؤالء؟ قال  
وبقي الثالث حىت مـات  : تشهد، مث ضرب بعث فخرج الثاين فيه فاستشهد، قال  فخرج أحدهم فاس  

فرأيت يف النوم كأين أدخلت اجلنة، فرأيتـهم أعـرفهم بأمسـائهم            :  فراشه، قال طلحة   ىمريضا عل 
 أثـره،وإذا  ىذا الثاين من املستشهدين علإ فراشه دخل أوهلم، وىفإذا الذي مات عل   : ماهم قال يوس

:   فذكرت ذلك له ، فقـال الـنيب        فأتيت النيب   :  فدخلين من ذلك، قال    :قال. أوهلم آخرهم 
 . )) ميده لتهليله وتكبريه وتسبيحه وحتليس أحد عند اهللا أفضل من معمر يعمر يف اإلسالم،((
 . كله زائد ذا السياق:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .ان تقدما ومها ثقت– وهو الليثي –وكيع وعبد اهللا بن شداد 

 ابن  هوثق. القرشي التيمي املدين نزيل الكوفة، أدرك عبد اهللا بن جعفر         ،  هو ابن طلحة بن عبيد اهللا       :  طلحة بن حيىي  
حـسن  : صاحل احلديث زاد أبو حامت    : كان خيطئ ، وقال أمحد وأبو حامت      : معني ويعقوب بن شيبة وابن حبان، وزاد      

صاحل، وقال النسائي يف الضعفاء واملتروكني ليس بالقوي ، قال          : وقال أبو زرعة والنسائي    .احلديث، صحيح احلديث  
صدوق خيطئ ، من السادسة، مات سنة مثـان         : قال احلافظ .  ه عندي بأس  ترواياب عنه الثقات وما     ىرو: ابن عدي 

 .)١(وأربعني ومائة، أخرج له اجلماعة سوى البخاري
 ينمي أبو إسحاق املدين ، ثقة، من الثالثة ، مات سنة عشر     بن عبيد اهللا القرشي التي    اهو  :  إبراهيم بن حممد بن طلحة    

 . )٢( ومائة، وله أربع وسبعون سنة، أخرج له البخاري يف األدب وأخرج له الباقون
     
 

 
 

                                                           
 ٣٠٣٦:    التقريب،)٤٤٤–١٣/٤٤١( ذيب الكمال ،)٤/٤٧٧( اجلرح ، ) ٣٩٤ : ص (  كتاب الضعفاء واملتروكني  (1)
 ٢٣٤: التقريب، )١٧٤–٢/١٧٢(ذيب الكمال   (2)



 
٧٣٤                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
 : التخريج     

عن املصنف حنوه يف مـسند       ،وعبد بن محيد يف املسند    . )١( أخرجه أمحد يف مسنده عن وكيع حنوه يف مسند طلحة         
 . )٢( طلحة

حدثين إبراهيم موىل لنا عن عبد اهللا بن شداد         : نا طلحة بن حيىي قال    : وأخرجه البزار من طريق عبد اهللا بن داود قال        
وال نعلم روى عبد اهللا بن شداد هذا عن طلحـة إال             : قال البزار   .  احلديث ،  قرنعن طلحة بن عبيد اهللا أن ثالثة        

  .)٣(يث هذا احلد
ثنا أبو أسامة،   : حدثين عمرو بن عبد اهللا األودي، قال      : وأخرجه البخاري يف التاريخ يف ترمجة إبراهيم بن حممد، قال         
 جاء ثالثة نفر إىل النيب    : حدثين عبد اهللا بن شداد، قال     : عن طلحة بن حيىي، أخربين إبراهيم بن حممد بن طلحة ، قال             

    عبد اهللا بن داود، عن طلحة بن حيىي، عن إبراهيم موىلً لنا، عن عبـدا اهللا                :  قال حدثنا مسدد، : وقال.  ، فذكره
 . )٤(ورواه وكيع أيضاً: قال. ذا أتى ثالثة النيب : بن شداد، عن طلحة بن عبيد اهللا، قال

 بن طلحـة    حدثين إبراهيم بن حممد   : النسائي يف عمل اليوم والليلة بسنده عن وكيع عن طلحة بن حيىي قال            أخرجه  و
عمر يف  يليس أحد أفضل عند اهللا من مؤمن        (( : قال رسول اهللا    : قال طلحة بن عبيد اهللا    ،  عن عبد اهللا بن شداد      

خالفه عيسى بن يونس مث ساق حديث عيـسى  : قال النسائي .)  )اإلسالم يكثر تكبريه وتسبيحه وليله وحتميده     
بن اهلـاد   اأخربين شداد   : عن إبراهيم بن حممد بن طلحة قال      حدثين طلحة بن حيىي     : بسنده عن عيسى بن يونس قال     

 . )٥()) ما أعظم عند اهللا من رجل مؤمن يعمر يف اإلسالم ذكر من ليله وتسبيحه(( :  قالأن النيب 
موىل لنا  : أراه قال :  قال ابن داود   ، عن إبراهيم    ، عن طلحة بن حيىي    ، عن عبد اهللا بن داود     ، عن الفواريرى  ىأبو يعل و

 . )٦(  فذكر حنوه  رسول اهللا  ثالثة نفر إىلىأت: عن عبد اهللا بن شداد عن طلحة بن عبيد اهللا قال
 
 

                                                           
 ) ١٦٣ / ١ (  املسند  (1)
  )١٠٤:  رقم ٦٥  : ص(  املنتخب (2)

  )٣٥٩٠:  رقم ٤/٢٢٧( تارسألكشف ا) ٣/١٦٧/٩٥٤( البحر الزخار(3)   
  ) ٣١٧ / ١(   التاريخ الكبري   (4)
 )١٠٦٧٩، ١٠٦٧٤:  رقم٦/٢٠٩(السنن الكربي   (5)
 ).٦٣٤:  رقم ٢/٨ (ىمسند أيب يعل  (6)



 
٧٣٥                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
هو حديث يرويه طلحة بن حيىي بن طلحة، واختلف عنه، فرواه عبد            :  عن هذا احلديث اإلمام الدار قطين فقال       وسئل

 .  عن إبراهيم موىل هلم عن عبد اهللا بن شداد عن طلحة،ىيحين  عن طلحة ب،ىبرياهللا بن داود اخل
 عن عبـد     ، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة      ،    عن طلحة   :وقال الفضل بن العالء ووكيع من رواية حيىي احلماين عنه         

ـ    نعن عبد اهللا بن شداد أن ثالثة        : وأرسل أمحد بن حنبل عن وكيع فقال      . اهللا بن شداد عن طلحة      ىفر قـدموا عل
عن حممد بن إبراهيم بـن طلحـة،   :   إرساله إال أن عثمان قال فيهى، وتابعه عثمان بن أيب شيبة عل رسول اهللا 

والصواب عندنا قول عبد اهللا بـن داود،        .  إبراهيم بن حممد بن طلحة    :   وكيع، وإمنا قال هلم وكيع     ىووهم فيه عل  
 . )١( واهللا أعلم

 :     احلكم على احلديث 
 .له ثقات ، وجاء موصوال من طريق عبد اهللا بن داود ، وإسناده صحيح مرسل ، ورجا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ).٥٢٠: رقم٢١٨–٤/٢١٧(العلل (1)  



 
٧٣٦                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 ما بقـي    ألعلمن: قال العباس :  عن عكرمة قال   ،أيوبعن   ،ةيحدثنا ابن عل   –١٦٢٧٣–)٥٢٤(
:  لو اختذت عريشا فكلمت الناس، فإم قد آذوك، قـال          !يا رسول اهللا  : فينا، فقلت  رسول اهللا   

 ىنحيحىت يكون اهللا يـر    ،   ويصيبين غبارهم  ،نازعوين ردائي يو،  يطؤون عقيب ،   أطهرهم ال أزال بني  (( 
 . )) منهم
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 . وهم ثقات، تقدمت ترامجهم مجيعا 

 :التخريج     
بن حرب أنا محاد بن زيد عن أيـوب عـن           أخرجه الدارمي يف سننه عن سليمان       و. )١(أخرجه ابن املبارك يف الزهد      

 .)٢( قليل  فيناهمت أن بقاءلفع:  قال:  زاد يف آخره.  ن فذكر حنوهمقال العباس رضي اهللا عنه ألعل: عكرمة قال
عن أمحد بن عثمان بن حكيم ثنا أبو غسان ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عـن ابـن                      والبزار يف مسنده  

قال العباس  : وعن أمحد بن عبدة أبنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة قال             . فذكر حنوه  قال العباس : عباس قال 
 .)٣( فذكر حنوه، ومل يذكر ابن عباس –بن عبد املطلب ا

وحدثنا زكريا بن حيىي الساجي ثنا أمحد بن عثمان بن          : قال )٤(وأخرجه الضياء املقدسي يف املختارة من طريق الطرباين       
 ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس            ]هكذا[ : أبو غسان مالك بن إمساعيل قاال      حكيم األودي ثنا  

مل يروه عن سفيان بن عيينة موصوال إال أبو غـسان،           : قال الطرباين   .فذكر حنوه : عن العباس بن عبد املطلب قال     
 . )٥(  مقطوعا  قال النيب–عن عكرمة، أن العباس : ورواه الناس فقالوا

 
 

                                                           
  )٩٨٤: ص (   الزهد (1)
 )٣٦-١/٣٥(  سنن الدارمي  (2)
 )٢٤٦٦،٢٤٦٧:رقم١٥٧–٣/١٥٦ (  كشف األستار  (3)
 .ند العباس ساقط عن الكبري فهارس املعاجم الثالثة، ومسيفمل أجده   (4)
 )٤٨٥:  رقم ٨/٣٩٣(  املختارة  (5)



 
٧٣٧                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
 .)١( رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح: قال العباس مث قال:  عن ابن عباس قال امعوذكره اهليثمي يف

 :يث د احلىاحلكم عل     
 ىن عكرمة مل يدرك العباس، وهو موصول يف الرواية األخر         إ إذمنقطع عند املصنف والدارمي وإحدى رواييت البزار،        

 .وكال الطريقني رجاهلما ثقات.  ند البزار ورواية الطرباينع
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 )٨/٥٨٨(جممع الزوائد   (1)



 
٧٣٨                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

عـن   )١(أخربنا مستلم بن سعيد الواسـطي     :  قال ، حدثنا حيىي بن أيب بكري     – ١٦٢٧٤ – )٥٢٥(
إزاره ع  ق حىت جعل ير   ، الناس بنفسه  ي يواس كان رسول اهللا     : قال ،عن احلسن ،  منصور بن زاذان    
 .  والء، حىت قبضه اهللاني عشاء وغداء ثالثة أيامباألدم، وما مجع ب

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

 . تقدمت ترامجهم إال منصور بن زاذان 
هو الواسطي أبو املغرية الثقفي، موىل عبد اهللا بن أيب عقيل الثقفي، ثقة ثبت عابد، من السادسة،                 :  منصور بن زاذان  

 .)٢(  أخرج له اجلماعة،تسع وعشرين ومائة، وقيل مثان وعشرين، وقيل إحدى وثالثنيمات سنة 
 :التخريج     

 .)٣( ابن أيب الدينا يف اجلوعإىل وذكره املنذري يف الترغيب عن احلسن، وعزاه 
 :يث د احلىاحلكم عل     

 . ، فيه املستلم بن سعيد ، وهو صدوق مرسل، إسناده حسن
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .ب عند ترمجة خاله منصور مسلم بن سعيدذيب التهذيويف . مسلم بن سعد: يف النسخ املطبوعة  (1)
 ٦٨٩٨:   التقريب  ،)٥٢٦–٢٨/٥٢٣(ذيب الكمال   (2)
 .ومل أجده يف كتاب اجلوع املطبوع ، )٤/١٩٢(  الترغيب والترهيب  (3)



 
٧٣٩                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

: قلت:  قال ، عن جده  ، عن أبيه  ،ن حكيم  ب  عن ز  ، حدثنا أبو خالد األمحر    – ١٦٢٧٥ – )٥٢٦(
 )). دينكم وأينما حتسن يكفكهذا: ((هذا ديننا؟ قال! يا رسول اهللا

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند

 .تقدمت ترامجهم مجيعا وأبو خالد وز صدوقان، وحكيم بن معاوية ثقة
 :ريجالتخ

 .)١(أخرجه ابن املبارك يف الزهد 
:  فقلت   أتيت رسول اهللا    :   عن ز وهو حديث طويل قال معاوية بن حيدة         ،وأمحد يف مسنده عن حيىي بن سعيد      

تيك وال  آ أن ال    ، ى األخر ى، واهللا ما أتيتك حىت حلفت أكثر من عدد أوالء، وضرب إحدى يديه عل             !يا رسول اهللا  
مب بعثك  !  ال أعقل شيئا، إال ما علمين اهللا عز وجل ورسوله، وإين أسألك بوجه اهللا                ءاً  مرائت  يت دينك، وإين قد ج    آ

أسلمت وجهـي هللا    : أن تقول (( : يا رسول اهللا وما آية اإلسالم؟ قال      : قلت:  قال ، ))باإلسالم((: ربنا إلينا؟ قال  
ان نصريان، ال يقبل اهللا عز وجل مـن          مسلم حمرم، أخو   ى الزكاة، وكل مسلم عل    وختليت، وتقيم الصالة، وتؤيت   

كم عن النار؟ أال إن ريب      زما يل أمسك حبج   ،   املسلمني   مشرك يشرك بعد ما أسلم عمال، أو يفارق املشركني إىل         
رب قد بلغتهم؟ أال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، مث إنكـم           : ؟ وأنا قائل له   يهل بلغت عباد  : ، وإنه سائلى  يداع

 وقال رسـول اهللا     : قال))  يترجم(( :  بواسط:  وقال ))دام، وإن أول ما يبني    فكم بال مدعوون، ومقدمة أفواه  
 : هذا ديننا، قال! رسول اهللا يا: قلت:  فخذه، قالىبيده عل

 .)٣( يف تعظيم قدر الصالة يوأخرجه املروز  .)٢( )) هذا دينكم، وأينما حتسن يكفك(( 
 .)٤(  ورجاله ثقات،رواه أمحد يف حديث طويل: ل املقطع األخري ، وقا امعوذكر اهليثمي يف

 :يث د احلىاحلكم عل     
 .إسناده حسن

  
                                                           

 ).٣٥٠ص (  الزهد البن املبارك (1)
  )٤ / ٥(   املسند  (2)
 )١/٤٠٩(   تعظيم قدر الصالة  (3)
 )٦٣٧ – ١٠/٦٣٦(جممع الزوائد   (4)



 
٧٤٠                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 عن خالد بن سعيد، عن      ،حدثنا زهري بن حممد   : حدثنا حيىي بن أيب بكري قال      –١٦٢٧٦– )٥٢٧(
 قـبح اهللا  :  اي، قالت الـدن    قبح اهللا الدنيا  : من قال  : (( قال  أن رسول اهللا     ،املطلب بن حنطب  

 . )) انا لهأعص
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 :رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم إال خالد بن سعيد ، وزهري ضعيف 

  .يب مرمي القرشي التيمي املدين، موىل ابن جدعان ، ذكر ابن حبان يف الثقاتأهو ابن :  خالد بن سعيد
 . ثاً حديثاًحدي ماجه ود واينمقبول من الرابعة، أخرج له أبو دا:  وقال احلافظ

حدثنا زهري عن خالد بن سعيد عن املطلـب         : حدثنا حيىي بن أيب بكري قال     : إبراهيم بن احلارث قال   : وقال البخاري 
 . )١( ، وله أحاديث عن املطلب مراسيل ))رفعوا التلبيةا(( :  قال النيب: بن حنطب قال

 : التخريج     
عن حيىي بن أيوب    ،  مثال احلديث عن أمحد بن حيىي احللواين      أوأخرجه الرامهزمي يف       .مل أجد من أخرجه ذا الوجه     

  .)٢( مثله، عن عبد اجلبار، الزاهد
 عن أبيه رضي    ، أنبأ سعد بن طارق    ، ثنا عبد اجلبار بن وهب     ،وأخرج احلاكم يف املستدرك بسنده عن حيىي بن أيوب        

 وبئست  ،ز وجل ع ربه   رضيخرته حىت ي  ر الدنيا ملن تزود منها آل     نعمت الدا (( :  قال رسول اهللا    : اهللا عنه قال  
قـبح اهللا   : قبح اهللا الدنيا، قالت الدنيا    : وقصرت به عن رضاء ربه، وإذا قال العبد       ،  الدار ملن صدته عن آخرته      

ر ال  بل منكر، وعبـد اجلبـا     : قال الذهيب سناد ومل خيرجاه،    هذا حديث صحيح اإل   : قال احلاكم  . )) أعصانا لربه 
 . )٣( يعرف، روى عنه حيىي بن أيوب العابد

 . )٤( عن علي من قولهى هذا يرو: جمهول، وحديثه غري حمفوظ ، وقال:  وأخرجه العقيلي وقال عنه
 
 

                                                           
 ).  ١٦٤٠: التقريب) (٨/٨٣(ذيب الكمال  ، )٦/٢٥٦(، الثقات )٣/١٥٢(التاريخ الكبري   (1)
 )٢٤: رقم  ٨٥:  ص (ص    أمثال احلديث(2)
 )٥/٤٤٤(  املستدرك (3)
 )٣/٨٩(الكبري  الضعفاء  (4)



 
٧٤١                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
، وإمنا   هذا حديث ال يصح عن رسول اهللا      : قال املصنف : ن طريق العقيلي، مث قال    م لوأخرجه ابن اجلوزي يف العل    

 . )١( واحلديث غري حمفوظ،  عليه السالم، وعبد اجلبار جمهولي حنو هذا الكالم عن علىيرو
 .)٢(يعين عبد اجلبار . ال أعرفه: قال ابن معني: لسان عن العقيلي مث ذكر كالم العقيلي، وقالالوذكره احلافظ يف 

ثنـا  : سليمان بن عمرو بن عبد اهللا بن وهب، قـال         نفي، وامسه   وأخرجه ابن عدى يف الكامل يف ترمجة أيب داود احل         
 .)٣( أنه يضع احلديثى مجعوا علأوسليمان بن عمرو : قال ابن عديمث .  سعد بن طارق عن أبيه فذكره

 :يث د احلىاحلكم عل
 .والشاهد ال يصلح لالعتبار. ، يف سنده ضعف مرسل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  ) ٣١٢ / ٢(   العلل املتناهية (1)
 )٣/٣٩٠ (  لسان امليزان (2)
 )٣/١٠٩٩ (  الكامل (3)



 
٧٤٢                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 كالم أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
،  عن حممد بن إبـراهيم     ،عمروبن  أخربنا حممد   :   قال ،حدثنا يزيد بن هارون   –١٦٢٨٢– )٥٢٨(

امـتحن اهللا قلـوم   الـذين  إن الذين يغضون أصوام عند رسول اهللا أولئـك    :ملا نزلت: قال
  السرار حـىت   يال أكلمك إال كأخ   ! يا رسول اهللا  :  قال أبو بكر الصديق    ]٣ : احلجرات[  ىللتقو
  . اهللاىلقأ
 . الكتب الستةىكله زائد عل :  الزيادةعنو

 :رجال السند     
 .تقدمت ترامجهم مجيعا، وحممد بن عمرو هو الليثي صدوق له أوهام، والباقيان ثقتان

 :التخريج     
  .مل أجد من أخرجه ذا السند

 قال مثل ذلك للنيب بكر  وقد أخرج ابن املنذر من طريق حممد بن عمرو بن علقمة أن أبا    :  حجر وقال احلافظ ابن  
 . )١(وهذا مرسل: ، قال

: ملا نزلت هذه اآليـة    :  عن خمارق عن طارق بن شهاب عن أيب بكر قال          ووأخرج البزار بسنده عن حصني بن عمر      
   منوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب      ءايأيها الذين  ]  واهللا ال أكلمك   ! رسول اهللا   يا :قلت  ]٢: احلجرات

 متصال إال عن أيب بكر، وحصني حدث بأحاديث مل يتابع عليهـا،             ىال نعلمه يرو  : قال البزار   .إال كأخي السرار  
 . )٢( وخمارق مشهور، ومن عداه أجالء

 قد رويناه   – وإن كان ضعيفا     – هذا   وحصني بن عمر   :وذكره احلافظ ابن كثري يف تفسريه من هذه الطريق ، مث قال           
 .)٣( ة رضي اهللا عنهما بنحو ذلك، واهللا أعلممن حديث عبد الرمحن بن عوف وأيب هرير

ملـا  :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال       ،  عن أيب سلمة    ،  وأخرجه احلاكم يف املستدرك بسنده عن حممد بن عمرو          
والذي :  قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه      ]. ٤ : احلجرات [ إن الذين يغضون أصوام عند رسول اهللا      : نزلت  

 . اهللا عز وجلىلقأال أكلمك إال كأخي السرار حىت ! رسول اهللا  يا!لكتابأنزل عليك ا

                                                           
 ) ٥٩١ / ٨ (الفتح   (1)
 ).٨/٥٩١(الفتح  )  ٢٢٥٧: (   كشف األستار  ، رقم (2)
 )٧/٣٦٥(  تفسري القرآن العظيم  (3)



 
٧٤٣                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
 . )١(الذهيب عنه  شرط مسلم ومل خيرجاه وسكت ىهذا حديث صحيح عل:  قال احلاكم

 .)٢(  ت النيبال ترفعوا أصواتكم يف صو: ملا نزلت: شعب من هذه الطريق إال أنه قالالوأخرجه البيهقي يف 
 . )٣(  وقد أخرجه احلاكم موصوال من حديث أيب هريرة حنوه :قال احلافظ

 )٤(  البزار وابن عدي واحلاكم وابن مردوية وعبد بن محيد والبيهقي يف شعب اإلميانوعزاه السيوطي يف الدر إىل
 :يث د احلىاحلكم عل     

 .ى  بالطرق األخرى، ويتقو مرسل، إسناده حسن
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )٢/٤٦٢(  املستدرك  (1)
 )٢/١٩٧(اإلميان   شعب (2)

 ):٨/٥٩١(الفتح (3)  
 )٦/٨٤(املنثور   الدر (4)



 
٧٤٤                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 جاء يف لزوم املساجد باب ما
 عن حممـد    ، عن رجل  ،حدثنا إمساعيل بن أيب خالد    :  قال ، بن عبيد  ىحدثنا يعل  –٦٤٥٨–)٥٢٩(
  ليكن املسجد بيتك، فإين مسعت رسـول اهللا         !   ينب يا:  قال أبو الدرداء البنه   :  قال ،بن واسع ا

ـ       ضي فمن يكن املسجد بيته      ،املساجد بيوت املتقني   ((: يقول  ىمن له الروح والرمحة واجلـواز عل
 . ))  اجلنةالصراط إىل

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 :رجال السند     

   . وهو الطنافسي وإمساعيل ومها ثقتان : بن عبيدىتقدمت ترمجة يعل
 .مل أعرفه: عن رجل

أبو عبد اهللا ، العابد، ثقة عابد كـثري         : قالوي،بكر   هو ابن جابر بن األخنس األزدي البصري أبو        : حممد بن واسع  
مات سنة ثالث وعشرين ومائة أخرج له اجلماعـة إال البخـاري            ،  ولكن بلي برواة ضعفاء، من اخلامسة       ،  املناقب  
 . )١( الصحابةمن ما أعلمه مسع من أحد :  ينيقال ابن املد .ه وابن ماج

 :التخريج     
 . )٢( قال أبو الدرداء فذكره:  إمساعيل عن حممد بن واسع قالري عنمنأخرجه هناد يف الزهد عن ابن 

عن أيب الدرداء   ،   عن أم الدرداء     ، عن حممد بن واسع    ، عن عبد اهللا بن املختار     ،والبزار يف مسنده بسنده عن إسرائيل     
سـناده  إو سنادا اإل ال نعلم هذا احلديث ذا اللفظ إال ذ       :  قال البزار .  ، مبعناه  ))لتكن املساجد بيتك  (( : قال،  
 . )٣(  وقد روي حنوه بغري لفظه،نسح

. يب الدرداء بلفـظ   أ خمتصرا من طريق حممد بن واسع عن          يف مسند الشهاب، والطرباين يف الكبري،      وأخرجه القضاعي 
 . )٤( ) )املسجد بيت كل تقي ((

 .)١( وهو كما قال رمحه اهللا تعاىل:  بعد ما ذكر حتسني البزار قال املنذري

                                                           
 ٦٣٦٨  : التقريب  ،)٥٨١– ٢٦/٥٧٦(ذيب الكمال   (1)
 )٩٦٥: رقم ٢/٣٦٢(  الزهد هلناد  (2)
 ) ٤٣٤: رقم ٢١٨–١/٢١٧(ستار كشف األ  (3)
  )٦/٣١٢(م الكبري ، املعج)١/٧٧/٥٠(مسند الشهاب   (4)



 
٧٤٥                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
ورجال : قلت: إسناده حسن، قال  : والبزار، وقال .  الطرباين يف الكبري واألوسط    وعزاه إىل ،  وذكره اهليثمي يف امع     
  .)٢( البزار كلهم رجال الصحيح
ـ         ىرو:   الدار قطين قال    بسنده إىل  لوأخرجه ابن اجلوزي يف العل     ع عـن أيب     عبد اهللا بن املختار عن حممد بن واس

 سلمان  رواه محاد بن سلمة عن حممد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إىل            :  قال الدار قطين  . فذكر معناه   : الدرداء قال 
 .)٣( رسل هو احملفوظملا:  قال، فذكره 

مسعت أبا  : وأخرجه الطرباين يف األوسط من طريق عمرو بن جرير عن إمساعيل بن أي خالد عن قيس بن حازم قال                  
 . )٤( مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال عمرو بن جرير: مث قال:  ء يقول البنهالدردا

 بسندمها عن عمرو بن جرير عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن         لالعليف  وابن اجلوزي   تارخيه  وأخرجه اخلطيب يف    
قال : قال ابن اجلوزي  . فذكرا معناه ،  ملسجد  ال يكونن بيتك إال ا    ! يا بين :  مسعت أبا الدرداء يقول البنه    : حازم قال 
 .)٥( عمرو بن جرير متروك: الدار قطين
 سلمان رضي اهللا  أبو نعيم يف احللية بسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إىل وأخرجه

إن  ( : ( يقـول     مسعت رسـول اهللا    فإين:  تعايل عنهما، يا أخي اغتنم صحتك وفراغك يف حديث طويل وفيه          
 .   مبعناه)) املساجد بيت كل تقي
 . )٦(  والطرباين والبيهقي–وحسنه –البزار و سعيد بن منصور واملصنف وعزاه السيوطي إىل
 . )٧(بعض التصانيفيف وله شواهد أو دعتها : قضاعي، مث قالال الطرباين ووعزاه السخاوي إىل

 .)٨( ه شواهد جتربه واحلديث وإن كان ضعيفا فل:وقال العجلوين
 

                                                                                                                                                                                    
 )١/٢٢٢(  الترغيب والترهيب (1)
 )٢/١٣٤(  جممع الزوائد (2)
 )٦٩١:  رقم ١/٤١١(املتناهبة   العلل (3)
 )٧١٤٩: رقم ٧/١٥٨(  املعجم األوسط (4)
 )٤١١–١/٤١٠(املتناهية  ، العلل )٨/٣٤٠(تاريخ بغداد   (5)

 ).٣/٢١٦(الدر املنثور (6)  
 )١٠٢٠:   رقم ٣٨٣:  ص (احلسنة املقاصد (7)  

 )٢٢٩٥:  رقم ٢/٢٦٩ (  كشف اخلفاء (8)



 
٧٤٦                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
 أيب  ىلإكتب سـلمان    : بو مسعود اجلريري عن أيب عثمان قال      أوأخرجه الطرباين يف الكبري من طريق صاحل املري ثنا          

اهللا عز   املسجد بيت كل تقي وقد ضمن      ((:  يقول  ليكن املسجد بيتك فإين مسعت رسول اهللا      ! أخي يا:  الدرداء
 صاحل بن بشري املـري  –وفيه صاحل املري   .)١( ) ) الصراط ى ملن كان املسجد بيته الروح والرمحة واجلواز عل        وجل

 . )٢( أبو بشر، القاص الزاهد وهو ضعيف
 :يث د احلىاحلكم عل     
 ن حممد بن واسع مل يرو عن أحد مـن         أ إذ عن حممد بن واسع، واالنقطاع       ى الرجل الذي رو   ةسناده ضعيف جلهال  إ

 .ى لكن منت احلديث حسن من طريق البزار ، والشواهد األخر. ينيالصحابة كما قال ابن املد
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 )٦١٤٣:  رقم ٦/٣١٣(  املعجم الكبري  (1)
 ٢٨٤٥  : أنظر التقريب  (2)

 



 
٧٤٧                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 باب يف ثواب التسبيح واحلمد
حدثين رجل مـن    :  قال ، عن ثابت البنايت   ، عن عاصم  ،حدثنا حممد بن فضيل    –١٦٨٧٦–)٥٣٠(

 ستغفر اهللا وأتـوب إليـه     أمده و سبحان اهللا وحب  : من قال : عند هذه السارية قال    أصحاب حممد   
 . وايف ا يوم القيامةت فلم تكسر حىت كتبت يف رق مث طبع عليها طابع من مسك

 . الكتب الستةىكله زائد عل:  ع الزيادةنو
 : رجال السند     

 .بن سليمان األحولهو ا: تقدمت ترامجهم مجيعا وهم ثقات، وعاصم 
 :التخريج     

 )  ٩٤٧٨  : ( هذا احلديث يف كتاب الدعاء برقموردا السياق، وذله خترجياً مل أجده 
 ((:  من قـال   قال رسول اهللا    : والطرباين يف الكبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         ،  وأخرج البزار يف مسنده     

عملـه  حوها ذنب    مي سبحان اهللا وحبمده أستغفر اهللا وأتوب إليه، من قاهلا كتبت كما قاهلا،مث علقت بالعرش ال              
  -هذا لفظ البزارو-.))  اهللا يوم القيامة، وهي خمتومة كما قاهلاىصاحبها حىت يلق

 .)١( بن عباس ، وال له إال هذا الطريقإال اال نعلم أحدا رواه : قال البزار
 البصري، وهو ضعيف ، وقـال       – بضم النون    -حيىي بن عمرو بن مالك النكري       : رواه البزار، وفيه  : وقال اهليثمي 

 . )٢( صويلح يعترب به وبقية رجاله ثقات: ار قطينالد
 بل رواه عن أيب يزيد القراطيسى ثنا أسد بن موسى ثنا مؤمـل              ،ليس يف سند الطرباين حيىي بن عمرو النكري         : أقول
 . بن إمساعيل عن محاد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس رفع احلديث حنوها

 . كري ، صدوق له أو هامنوعمرو بن مالك ال.  احلفظيءق سواعيل ، صدمؤمل بن إمس:  وفيه
 :يث د احلىاحلكم عل     
 . ويقويه حديث ابن عباس رضي اهللا عنه ،سناده صحيحإ

 
 

                                                           
 )١٢٧٩٩:  رقم ١٢/١٧٤(، املعجم الكبري  ) ٣٠٨١: (   كشف األستار ، رقم (1)
 ) ١١٢ /١٠(جممع الزوائد   (2)



 
٧٤٨                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 مسعـه مـن أيب عمـر        ، عن عبد العزيز بن رفيع     ، عن سفيان  ،حدثنا وكيع  –١٦٨٩٠–) ٥٣١(
نياء باألجر، يصلون كمـا نـصلي،       غذهب األ ! يا رسول اهللا  : قلت:  عن أيب الدرداء قال    ،الصيين

ال أ : ((فقـال : ال جند ما نتصدق به، قال     و ،ويصومون كما نصوم، وحيجون كما حنج، ويتصدقون      
إال من عمل بالـذي     ،    ، وال يدرككم من بعدكم        شئ إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم      ىأدلكم عل 
  وتكربونه أربعا وثالثني دبر كـل       ، ثالثا وثالثني ، وحتمدونه     تسبحون اهللا ثالثا وثالثني     ، تعملون به 

 . ))  صالة
 .من حديث أيب الدرداء  زائد إنه:  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 . وهو الثوري ، وعبد العزيز بن رفيع األسدي وهم ثقات–تقدمت ترمجة وكيع، وسفيان 

:  وهو وهم، قـال    : نشيط، قال احلافظ ابن حجر     هو الشامي، وحديثه يف أهل الكوفة ، يقال امسه        : أبو عمر الصيين  
مقبول، من السادسة، وروايته عن أيب الدرداء مرسلة أخرج له النسائي يف اليوم             :  قال ،   الضيب: ووهم أيضا من قال   

 . )١( والليلة
 :التخريج     

داء أنه إذا نزل بـه       عن أيب الدر   ،مسعت أبا عمر الصيين   : بة عن احلكم قال   شعأخرجه أمحد يف مسنده عن غندر عن        
ما أجد لك شيئا    : اعن، قال له  ظ: له  قال   ، فإن    فأمقيم فنسرح أو ظاعن فنعل    : يقول له أبو الدرداء     : ضعيف ، قال  

 . يا رسول اهللا فذكر احلديث: ، قلناخريا من شئ أمرنا به رسول اهللا 
  رواية احلديث عن أيب الدرداء     ى الصيين عل  وأخرجه البخاري بطريقيه، وكذا متابعة عبد الرمحن بن أيب ليلي بأيب عمر           

والنسائي يف عمل اليوم والليلة بـسنده عـن    . )٣(يب عمر حنوه    أوابن اجلعد يف مسنده  عن شعبة عن احلكم عن            .)٢(
 .)٤(سفيان حنوه 

 . )٥(  ن طريق شعبة عن احلكم اخلمتهذيب والشريف احلسيين يف البيان الاملزي يف ذكره و
                                                           

 ٨٢٦٦:  التقريب، ) ٣٤/١١٠( الكمال ذيب) ٥٦–٥٥ :ص( للبخاري لكىنا  (1)
 )٥٦ – ٥٥  : ص (ىن الك  (2)
 )١٥٦ :  رقم  ٤٣ : ص(  مسند ابن اجلعد  (3)
 )٩٩٧٧:  رقم ٦/٤٤(  السنن الكربى  (4)
 )٢/٣١٠ (فريعوالت ، البيان )٣٤/١١١(الكمال   ذيب (5)



 
٧٤٩                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

……………………………………… ………………………………… 
  الشيخان وأبو داود من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن فقراء املهاجرين أتوا رسول اهللا                  هأخرج ويشهد له ما  

  .)١(اخل  والنعيم املقيم ىقد ذهب أهل الدثور بالدرجات العل:  فقالوا
وهلـم  :  وفيـه .  خلا رسول اهللا  قراء إىلفجاء ال : والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         

ويف الباب عن كعب بن عجرة، وأنس ، وعبد اهللا بن عمرو وزيـد بـن                : قال الترمذي . أموال يعتقون ويتصدقون  
ويف الباب أيضا عن أيب     . وحديث ابن عباس حديث حسن غريب     : وقال. ثابت، وأيب الدرداء ، وابن عمر، وأيب ذر       

 . )٢( هريرة واملغرية
 :يث د احلىلاحلكم ع     
سناده ضعيف جلهاله أيب عمر الصيين، واالنقطاع إذ أن روايته عن أيب الدرداء مرسلة، لكـن يتقـوي بالـشواهد                    إ

 . الصحيحة فيصري حسنا لغريه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                    
 

 ) ٥٩٥(: رقم، ومسلم يف املساجد) ٨٤٣: ( رقم  باب الذكر بعد الصالة  يف األذان ،أخرجه البخاري  (1)
 ). ١٥٠٤: رقم(،  وأبو داود يف الصالة، باب التسبيح باحلصا

والنسائي يف السهو باب نـوع آخـر مـن          ) ٤١٠: ( ، رقم    رواه الترمذي يف الصالة، باب ما جاء يف التسبيح يف أدبار الصالة             (2)
  )١٣٥٤: (رقم سبيح تال

 



 
٧٥٠                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 ما جاء يف فضل ذكر اهللا
 عـن   ،سو عن طـا   ، عن أيب الزبري   ، عن حيىي بن سعيد    ،حدثنا أبو خالد األمحر   –١٦٨٩٧–)٥٣٢(

  له من النار من ذكر اهللا      ىما عمل ابن آدم من عمل أجن       : (( قال رسول اهللا    :  بن جبل قال  معاذ  
تـضرب  إال  وال اجلهاد يف سـبيل اهللا،        (( : وال اجلهاد يف سبيل اهللا، قال     ! رسول اهللا  يا: ، قالوا ))

 . ثالثا– ))  حىت ينقطع مث تضرب به حىت ينقطعبسيفك
 . كتب الستة الىكله زائد عل:  ع الزيادةنو

 : رجال السند     
 .        تقدمت ترامجهم مجيعاً 

 : التخريج     
أال أخربكم خبري أعمالكم، وأرفعهـا يف        ((: قال أبو الدرداء  : زياد أنه قال   وأخرج مالك يف املوطأ عن زياد بن أيب       

ن تلقـوا عـدوكم     وخري لكم مـن أ    ،  درجاتكم، وأزكاها عند مليككم، وخري لكم من إعطاء الذهب والورق         
وقال أبـو   : قال رباح بن أيب زياد    .  ))ذكر اهللا تعاىل  (( : ، قال ىبل: ؟ قال  ))ويضربوا أعناقكم ،  فتضربوا أعناقهم   
 . )١( ))  له من عذاب اهللا من ذكر اهللاىما عمل ابن آدم من عمل أجن(( : ذ بن جبلاعبد الرمحن مع

 .)٢( فذكر حنوه، وعن أيب الدرداء. لغه عن معاذ بن جبلوأمحد يف مسنده عن طريق زياد بن أيب زياد أنه ب
 .)٤(والطرباين يف الكبري عن طريق املصنف وأخيه عثمان . )٣(أخرجه عبد بن محيد عن املصنف مثله 

 .)٥(وأخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد عن طريق املصنف حنوه 
رواه أمحـد   : يب زياد عن معـاذ    أ زياد بن    ث حدي عن:  وقال  ، رواه الطرباين ، ورجاله رجال الصحيح     : قال اهليثمي 

وقال عن حديث زياد بن أيب زيـاد عـن أيب           .  موىل ابن عباس مل يدرك معاذا      اًرجاله رجال الصحيح، إال أن زياد     
 .  )٦( رواه أمحد وإسناده حسن : الدرداء

                                                           
   )٤٩٢:   رقم١٠٤ة:ص (  املوطأ (1)
 )٦/٤٤٧، ٥/٢٣٩(  املسند  (2)
 ) ١٢٧:  ( املتنخب رقم   (3)
 )٣٥٢: رقم١٦٧–٢٠/١٦٦(  املعجم الكبري  (4)
 )٦/٥٧(  التمهيد  (5)
 )٧٠- ١٠/٦٩(  جممع الزوائد  (6)



 
٧٥١                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 …………………………………………………………………… 
نـا  : نا حممد بن يوسف الفريايب، قـال : حدثنا إبراهيم قال: لالصغري قاو الطرباين يف األوسط    هأخرج يشهد له ما  و

  ،     الـنيب   رفعـه إىل   ، عن جابر  ، عن أيب الزبري   ،سليمان بن حيان أبو خالد األمحر، عن حيىي بن سعيد األنصاري          
 .   فذكر حنوه، ))ما عمل ابن آدم عمال ((:  قال

 . )١( د، تفرد به الفريايبمل يرو هذا احلديث عن حيىي إال أبو خال: قال الطرباين
 . )٢( رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ، ورجاهلما رجال الصحيح: قال اهليثمي

 . فيهم أبو الزبري مدلس وقد عنعنه: ت قل
 :     احلكم على احلديث 

 . ، لكن يتقوى بطرقه األخرى فيصري حسناً لغريه )٣(إسناده منقطع ، ألن طاوساً مل يدرك معاذاً 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
  ) ١/٧٧(، املعجم الصغري  )٢٢٩٦:  رقم ٣/٥(  املعجم األوسط   (1)
 ). ١٠/٧١(الزوائد جممع   (2)
  )١٥١: ص ( راسيل البن أيب حامت    انظر امل(3)



 
٧٥٢                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 عـن  ظ، عن أيب عبد اهللا القـرا   ، عن موسى بن عبيدة    ،حدثنا حيىي بن واضح    –١٦٩٠٩–)٥٣٣(
 )). أن يرتع يف رياض اجلنة فليكثر ذكر اهللامن أحب : ((  قال رسول اهللا:  قال،معاذ بن جبل
 . الكتب الستةىكله زائد عل:  نوع الزيادة

 :رجال السند     
 ،  املروزي ، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار التاسعة         -ناه مصغر ثمب -  ي والء ، أبو متيلة    هو األنصار :  بن واضح  حيىي

 . )١( أخرج له اجلماعة
 . هو الربذي ضعيف تقدم:  موسى بن عبيدة

املدين ، ثقة يرسل، من الثالثة، أخرج لـه مـسلم والنـسائي ،              ،   امسه دينار ، اخلزاعي والء       : أبو عبد اهللا القراظ   
 . )٢(  بظاء معجمة:ظ والقرا
 :التخريج     

أيـن  : (  قال رسول اهللا     بينما حنن نسري مع رسول اهللا       : ن طريق املصنف قال معاذ    مأخرجه الطرباين يف الكبري     
اهللا، من أحب أن يرتع      ون بذكر ترقون الذين يسته  بأين السا ((: مضى ناس وختلف ناس، قال    :  ؟ قالوا  ))قونبالسا

 . )٤(د  ذا السنف، املصنوعزاه إىل، وذكره ابن عبد الرب يف التمهيد .)٣() )  ذكر اهللايف رياض اجلنة فليكثر
 . )٥( وهو ضعيف، موسى بن عبيدة :  رواه الطرباين ، وفيه:  قال اهليثمي

  :يث د احلىاحلكم عل     
 .ي ، لكن يشهد له أحاديث الباب باجلملةبذضعيف ، لضعف موسى بن عبيدة الز

 :ب      الغري
فـالن أهتـر بكـذا ،       : املولع به، املواظب عليه عن حب ورغبة ، يقال          : يولعون ، املستهتر بالشيء      : يستهترون

 .)٦(واستهتر ، فهو مهتر به ومستهتر ؛ أي مولع به ال يتحدث بغريه ، وال يفعل غريه 

                                                           
 ٧٦٦٣:   التقريب  (1)
 ).١٨٣٧: التقريب) (٥٠٩ – ٨/٥٠٦(ذيب الكمال   (2)
 )٢٠/١٥٧(  املعجم الكبري (3)
 )٦/٥٨(  التمهيد (4)
 ).١٠/٧٣(جممع الزوائد   (5)
  )٤٧٦ / ٤( ، جامع األصول  ) هتر : (   النهاية ، مادة (6)



 
٧٥٣                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

  عـن  ، عن عبد الرمحن بن عوسـجة      ، عن طلحة  ، عن ليث  ،حدثنا ابن فضيل   –١٦٩١٣–)٥٣٤(
 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد،           :  من قال  (( :  قال رسول اهللا  :  الرباء قال 

 عتق رقبةكوهو على كل شئ قدير، كن (( . 
 .  هذا السياق  ىزائد عل:  ع الزيادةنو

 : رجال السند    
 .هو ابن أيب سليم ، وهو ضعيف  : ليثهو حممد ، وهو ثقة ،  : بن فضيلا

 الكويف، ثقة قارئ فاضل، من اخلامسة، مات سنة – بالتحتانية  –هو ابن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي          : طلحة
 .)١(اثنيت عشرة ومائة، أو بعدها، أخرج له اجلماعة 

هو اهلمداين ، الكويف ، ثقة ، من الثالثة ، قتل بالزاوية مع ابن األشـعث ، أخـرج لـه                      : عبد الرمحن بن عوسجة   
 . )٢(ي يف األدب املفرد ، وأصحاب السنن األربعة البخار

 :      التخريج 

أخرجه أمحد يف مسنده عن عفان، عن حممد بن طلحة، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرمحن بن عوسجة ، عـن                      
من منح منحة ورق، أو منحة لنب، أو هدى زقاقاً، فهو كعتاق نسمة،             (( :  قال الرباء بن عازب، أن رسول اهللا       

 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك ، وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير ، فهـو كعتـاق                         :ن قال وم

  .)٣()) نسمة 
والطرباين يف األوسط بسنده عن جرير بن حازم ، عن زبيد ، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرمحن بن عوسـجة،                      

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللـك ،            :  قال ، ومن … : ((قال رسول اهللا    : عن الرباء بن عازب ، قال       
 .)٤()) وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير ، عشر مرات ، كان له عدل رقبة 

 

                                                           
  ٣٠٣٤:    التقريب  (1)
 ٣٩٧٢:    املصدر السابق  (2)
  ) ٢٨٥ / ٤(   املسند  (3)
  ) ٢٥٩٠: (    املعجم األوسط ، رقم (4)



 
٧٥٤                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

………………………………………………………………………… 
 يف الضعفاء بسنده عن حجاج بن املنهال، وأمحد بن يونس، عن حممد بن مصرف، عن طلحة بـن                  وأخرجه العقيلي 
  .د الرمحن بن عوسجة، عن الرباء بن عازب ، احلديث مصرف، عن عب
 . وحديث حممد بن مصرف ، عن أبيه ، عن عبد الرمحن بن عوسجة ، عن الرباء صحيح  : قال العقيلي

  .حديث حممد بن طلحة بن مصرف رواه شعبة وسفيان الثوري، يروي عن األعمش ومنصور بن طلحة 
 .)١(ما أذكر أيب إال شبه احللم : ا حكاه أبو كامل عنه أنه قال  وإمنا أوردت روايته عن أبيه مل:قال 
مسعت عبد الرمحن بـن     : وأصل هذا احلديث يف الترمذي بسنده إىل أيب إسحاق، عن طلحة بن مصرف، قال              :قلت

من منح منيحة لـنب، أو ورق، أو        (( :  يقول مسعت رسول اهللا    : مسعت الرباء بن عازب، يقول    : عوسجة، يقول 
هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أيب إسحاق،         : قال أبو عيسى  . ))اقاً، كان له مثل عتق رقبة       هدى زق 

وقد روى منصور بن املعتمر وشعبة، عن طلحة بن مـصرف           : عن طلحة بن مصرف، ال نعرفه إال هذا الوجه، قال         
 : ومعىن قوله: ويف الباب عن النعمان بن بشري، قال: قال. هذا احلديث

إمنا يعين به هداية الطريـق      : ؛ قال )) أو هدى زقاقاً  (( : وقوله. ؛ إمنا يعين به قرض الدراهم     ))يحة ورق من منح من  ((
 . )٢(وهو إرشاد السبيل 

  :     احلكم على احلديث 
 .إسناده ضعيف عند املصنف ، لضعف ليث بن أيب سليم ، لكن جاء من وجه آخر صحيح 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ) ٨٧ – ٨٦ / ٤(   الضعفاء الكبري  (1)
  )١٩٥٧: (   كتاب الرب والصلة ، باب ما جاء يف املنحة ، رقم (2)



 
٧٥٥                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

ون، عن داود، عن الشعيب، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن حدثنا يزيد بن هار -١٦٩١٧–)٥٣٥(
 ال إله إال اهللا وحده ال شريك، له امللك، وله احلمد،          : من قال : ((، قال  أيب أيوب، عن رسول اهللا      

 )) .، عشر مرات كن كعدل عشر رقاب، أو كعدل رقبة بيده اخلري، وهو على كل شيء قدير
 .من حديث أيب أيوب رضي اهللا عنه  )) دل عشر رقاب، أو كعدل رقبةكن كع : ((  قوله :نوع الزيادة 

 :     رجال السند 
 .هو ابن أيب هند  : وداود. تقدمت ترامجهم مجيعاً 

 :      التخريج 
 .)١(أخرجه ابن املبارك يف الزهد 

ال إله إال : من قال (( : لفظوالطرباين يف الكبري، ب. )٢(وأمحد وعبد بن محيد يف مسنديهما عن يزيد بن هارون، حنوه         
اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، كن كعدل عشر رقاب من ولد إمساعيل                     

 .)٣()) عليه السالم 
 كان له كعدل عشر رقاب من ولد إمساعيـل عليـه          : ((رواه أمحد والطرباين، قال يف إحدى الطرق      : قال اهليثمي 

 ورجال أمحد رجال الصحيح، ويف رجال الطرباين احلجاج بن نصري، وقد ضعفه اجلمهور، وذكره               :، قال  ))السالم
 .)٤(خيطئ ويهم، وبقية رجاله ثقات : ابن حبان يف الثقات، وقال

 . )٥(وذكره الدارقطين يف العلل ، فصل اختالف الرواة عن الشعيب عنه 
  :     احلكم على احلديث 
 .ت إسناده صحيح ، رجاله ثقا

 

دفـع  :  حدثنا يعلى، عن موسى الطحان، عن عبد الرمحن بن سابط ، قـال             -١٦٩١٩ -)٥٣٦(
 )) .إن اهللا ليباهي مبجلسكم أهل السماء  (( : إىل حلقة وهم يذكرون اهللا ، فقالرسول اهللا 

                                                           
  ) ٣٩٧: ص (   الزهد البن املبارك  (1)
 ) ٢٢١ : (، املنتخب ، رقم  ) ٤١٨ / ٥(   مسند أمحد (2)
  ) ٤٠٢٠:  رقم ١٩٦ / ٤(   املعجم الكبري (3)
  ) ٩٣ / ١٠(   جممع الزوائد (4)
  ) ١٠٣ / ٦(   العلل  (5)



 
٧٥٦                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
  :     رجال السند 

 .ات تقدمت ترامجهم مجيعا ، وهم ثق
  :     التخريج 

 .مل أجد له خترجياً 
   :     احلكم على احلديث
 . مرسل ، ورجاله ثقات 

:  حدثنا ابن فضيل، عن حصني، عن هالل بن يساف، عـن زاذان، قـال              -١٦٩٢٤ –) ٥٣٧(
اللهم تـب علـي،     : ((  يقول يف دبر الصالة    مسعت رسول اهللا    : حدثين رجل من األنصار، قال    

 .مائة مرة )) ك أنت التواب الغفور واغفر يل ، إن
 . كله زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة

 :      رجال السند 
 .تقدمت ترامجهم إال زاذان 

هو أبو عمرو الكندي ، ويكىن أبا عبد اهللا أيضاً، صدوق يرسل، وفيه شيعية، من الثانية ، مات سنة اثنـتني                      : زاذان
وثقه ابن معني وابن سعد والعجلي وابن شـاهني         . ألدب املفرد، وأخرج له الباقون      ومثانني، أخرج له البخاري يف ا     

: كان خيطئ كثرياً ، ولعل اخلطأ ممن روى عنه، فقال ابـن عـدي             : واخلطيب والذهيب ، وانفرد ابن حبان ، فقال         
 .)١(أحاديثه ال بأس ا ، إذا روى عنه ثقة 

 :      التخريج 
 .مل أحد له خترجياً 

   :احلكم على احلديث      
 .إسناده صحيح 

                                                           
 :  ، حترير  التقريب ١٩٧٦:    التقريب  (1)



 
٧٥٧                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

حدثنا منـصور بـن     : حدثنا بكري بن أيب السميط، قال     : حدثنا عفان، قال    -١٦٩٢٩ –) ٥٣٨(
 أستغفر اهللا الذي ال إله إال     : (( من قال : زاذان، عن أيب الصديق الناجي، عن أيب سعيد اخلدري، قال         

 )) . نت ذنوبه مثل زبد البحر  كاهو احلي القيوم وأتوب إليه، مخس مرات، غفر له وإن
  ) ٩٤٩٦: ( ورد احلديث يف كتاب الدعاء ، رقم )) . مخس مرات : (( قوله  : نوع الزيادة

 :     رجال السند 
 .وهم ثقات . تقدمت ترامجهم إال بكري بن أيب السميط 

 –ن املهملة وفـتح املـيم        بكسر امليم وسكو   –املسمعي  . بالضم  :  ويقال   -بفتح املهملة - : بكري بن أيب السميط   
 .)١(املكفوف ، صدوق ، من السابعة ، أخرج له النسائي 

 :      التخريج 
 . مل أجد له خترجياً ذا الوجه 

وأخرج أمحد يف مسنده والترمذي يف جامعه عن أيب معاوية، ثنا عبيد اهللا بن الوليد الوصايف، عن عطية العويف، عـن                     
أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو       : من قال حني يأوي إىل فراشه       : ((  سول اهللا   قال ر : أيب سعيد اخلدري ، قال      
 غفر اهللا له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل رمل عاجل       –ثالث مرات   -احلي القيوم وأتوب إليه     

هذا : ال أبو عيسى    ق )). وإن كانت عدد أيام الدنيا    : (( ، زاد الترمذي    ) )، وإن كانت مثل عدد ورق الشجر        
 حديث حسن غريب ، ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبيد اهللا بن الوليد 

 .الوصايف وعطية العويف ضعيفان  : قلت.   )٢(الوصايف 
 :      احلكم على احلديث 

 .حسن اإلسناد ، فيه بكري بن أيب السميط ، صدوق 
 
 
 

 

                                                           
  ٧٥٦:    التقريب  (1)
  ) ٣٣٩٧: ( ذا أوى إىل فراشه ، باب منه، رقم ، جامع الترمذي، كتاب الدعاء، باب ما جاء إ)١٠ / ٣(   املسند  (2)



 
٧٥٨                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

حدثين املطلب بـن    : بن زيد املديين، قال   حدثنا زيد بن احلباب، عن كثري       -١٧١١١-)٥٣٩(
: لقيت أبا أيوب األنصاري، فقـال يل      : عبد اهللا بن حنطب عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، قال           

 ال حول وال قوة إال باهللا ، فإنه كنـز مـن          : أكثر من   (( ؟   أال آمرك مبا أمرين به رسول اهللا        
 )) .كنوز اجلنة 

 .أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه إنه زائد من حديث  : نوع الزيادة
 :      رجال السند 
 . تقدمت ترامجهم 

 :      التخريج 
 .)٢(والطرباين يف الكبري بسنده عن املصنف وأخيه عن زيد ، مثله . )١(أخرجه عبد بن محيد عن املصنف ، مثله 

 بن سعد بن أيب وقاص، عـن        ويف األوسط بسنده عن ابن أيب فديك، عن يونس بن محران، عن خارجة بن عبد اهللا               
إن : قـال ! بلى يا عـم   :  ؟ قلت    أال أعلمك كلمة علمنيها رسول اهللا       : قال يل أبو أيوب األنصاري      : أبيه، قال 

بـأيب  ! بلى يا رسـول اهللا : ؟ قلت   ))أال أعلمك كلمة من كنـز اجلنة    : (( حني نزل علي ، قال        رسول اهللا 
  )) .   ال حول وال قوة إال باهللا:أكثر من قول: (( قال! أنت وأمي

  .)٣(مل يرو هذا احلديث عن خارجة بن عبد اهللا إال يونس بن محران ، تفرد به ابن أيب فديك : قال الطرباين
 .)٤(رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسنادين، ورجال أحدمها ثقات  : قال اهليثمي

 :      احلكم على احلديث 
 . باملتابع ، ومبا يأيت يف الباب ، فهو صحيح لغريه إسناده حسن، ويتقوى

 
 
 

 
                                                           

  ) ٢٣١: (   املنتخب ، رقم (1)
  ) ٣٩٠٠(   املعجم الكبري ، رقم (2)
  ) ١٩٤٣: (   املعجم األوسط ، رقم (3)
  ) ١١٩ / ١٠(   جممع الزوائد  (4)



 
٧٥٩                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

 حدثنا الفضل بن دكني ، عن عبد اهللا بن عامر األسلمي، عن أيب الزناد، عن                -١٧١١٢-)٥٤٠(
 أال أدلكم على كنـز مـن     : ((  كان يقول    سعيد بن سليمان، عن زيد بن ثابت، أن رسول اهللا           

 )) .إال باهللا  قوة كنوز اجلنة؟ تكثرون من ال حول وال

 .إنه زائد على الكتب الستة  : نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .تقدمت ترامجهم إال سعيد بن سليمان 
هو بن زيد بن ثابت ، األنصاري املدين ، قاضيها ، روى عن أبيه سليمان ، وعنـه الزهـري                     : سعيد بن سليمان  

 .)١( األدب املفرد ومالك وعقيل ، ثقة ، من السادسة ، أخرج له البخاري يف
  :     التخريج 

 . )٢(أخرجه عبد بن محيد يف مسنده ، عن أيب نعيم ، مثله 
والطرباين يف الكبري بأسانيد عن عبد اهللا بن عامر عن أيب الزناد ، عن سعيد بن املسيب عن زيد ، وعن سـعيد بـن                         

عن خارجة بـن    – من آل زيد بن ثابت       –وعن سعيد بن سليمان     . يسار ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه            
 . )٣(وعن سعيد بن سليمان عن زيد بن ثابت ، حنوه .  مثله قال رسول اهللا : زيد بن ثابت ، قال 

 . وكلها تدور على عبد اهللا بن عامر األسلمي ، وهو ضعيف . )٤(ويف الدعاء له 
 .)٥( ، وهو ضعيف عبد اهللا بن عامر األسلمي: رواه الطرباين ، وفيه  : قال اهليثمي

  :     احلكم على احلديث 
 .ضعيف اإلسناد، فيه عبد اهللا بن عامر األسلمي، وهو ضعيف، لكن تشهد له أحاديث الباب فيصري ا حسنا لغريه

 
 
 
 

                                                           
  ٢٣٢٨: ، التقريب   ) ٢٥ / ٤(    اجلرح والتعديل  (1)
 )  : (     املنتخب ، رقم (2)
  )٤٨٨٥ ، ٤٨٨٤ ، ٤٨٨٣ ، ٤٨٠٩: (   املعجم الكبري ، أرقام (3)
  )١٦٥٦ -١٦٥٥: (   كتاب الدعاء ، رقم (4)
  ) ١٢٠ / ١٠(   جممع الزوائد  (5)



 
٧٦٠                                               كتاب الزهد-      -            زوائد مصنف ابن أيب شيبة                  

أيب حدثنا احلسن بن موسى، عن محاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عـن               -١٧١١٤- )٥٤١(
 )). ال حول وال قوة كنـز من كنوز اجلنة : ((، قالرزين، عن معاذ بن جبل، عن النيب 

 .إنه زائد من حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه  :  نوع الزيادة
 :     رجال السند 

 .وأبو رزين هو مسعود بن مالك األسدي . تقدمت ترامجهم ، مجيعاً ، وهم  على شرط مسلم 
 :      التخريج 

لكربى، والطرباين يف الكبري بأسانيد عن محاد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب              أخرجه أمحد يف مسنده، والنسائي يف ا      
 .)١(حنوه … ، 

ورجاهلما رجال الصحيح غري عطاء بن السائب ، وقد حدث عنه محاد بـن              … رواه أمحد والطرباين     : قال اهليثمي 
 .)٢(سلمة قبل االختالط 

 :      احلكم على احلديث 
 .)٣( ، ومحاد روى عن عطاء قبل االختالط صحيح اإلسناد ، رجاله ثقات

                                                           
 / ٢٠(، املعجم الكـبري  ) ١٠١٨٩: رقم ٩٧/ ٦(، السن الكربى ، كتاب عمل اليوم والليلة     ) ٢٤٤،  ٢٤٢،  ٢٢٨/ ٥(   املسند    (1)

١٧٤ (  
  ) ١١٩– ١١٨/  ١٠(   جممع الزوائد  (2)
  ) ٣٢٥:  ص ( الكواكب النريات :   انظر  (3)



 
                                 فهرس املوضوعات  -٧٦١-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                 

 
 

 اخلامتة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، فله احلمد يف األوىل واآلخرة على ما من به علي من نعم كثرية ال 

 ، ومما من به علي إمتام هذا ]١٨: ، النحل٣٤:إبراهيم[  وإن تعدوا نعمت اهللا ال حتصوهاتعد وال حتصى
 القوم شرف، وأسأل اهللا تعاىل أن يلحقين بأهل البحث املتواضع الذي هو حماولة مقل، واالقتداء بكرام

 .  هذا الدرب ، ويرزقين االقتفاء بأثرهم ، إنه ويل ذلك والقادر عليه 
 :وبعد فقد عشت مع هذا البحث برهة من الزمن، فكان جليسي، فنعم اجلليس، فأفدت منه فوائد منها

 .  اث سلفنا الصاحل  أمهية االشتغال يف كتب السنة، وخاصة كتب املتقدمني من تر-١
املصنف الذي مل يصنف مثله قط : " ما ملصنف ابن أيب شيبة من املكانة العالية، إذ أطلق عليه ابن كثري-٢

 " .ال قبله وال بعده
 اشتهر املصنف بكثرة األبواب، وهذا خيدم لفقه احلديث وفهمه، ألن احلديث إذا ورد حتت باب معني -٣

 . يسهل فهمه 
 .   أحفظ أهل زمانه  باملقاطيع  اشتهر أنه-٤
 . كثرة األبواب واألقوال املختلفة اليت يوردها يف الكتاب، وذلك خيدم لفقه اخلالف-٥
  أمهية علم الزوائد واهتمام العلماء به ، وفيه تقريب السنة للباحثني ، وحماولة مجعها يف موسوعات-٦

 .حديثية وفقهية حىت يسهل البحث عنها والعمل مبقتضاها 
  استمرار جهود األمة يف خدمة السنة املطهرة ، وحفظها من الضياع ، لذلك مل خيل عصر من-٧

 .العصور من جهود مباركة يبذل خلدمة السنة املطهرة  بشىت أنواع اخلدمات
 : وقد اشتغلت أنا يف اثين عشر كتابا من املصنف ، وهي  

األحاديث املردودةبولة األحاديث املق عدد أحاديثه  عدد أبوابه اسم الكتاب 
 ٣ ١٤ ١٧ ٤ كتاب اإلميان 

  ٩ ٩ ٣ كتاب تعبري الرؤيا 
 ١ ٣ ٤ ١ كتاب األمراء 
  ١ ١ ١ كتاب الوصايا

 ٢ ٧ ٩ ٧ كتاب الفرائض 
 ١٢٩ ١٣١ ٢٦٠ ٥٥ كتاب الفضائل
 ٧١ ٤٢ ١١٣ ٤٨ كتاب اجلهاد 
 ٨ ٧ ١٥ ٣ كتاب التاريخ 



 
                                 فهرس املوضوعات  -٧٦٢-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                 

 
 

 ٩ ١٩ ٢٨ ١ كتاب اجلنة
األحاديث املردودةاألحاديث املقبولة عدد األحاديثعدد األبواب  اسم الكتاب

 ٤ ١٠ ١٤ ١ كتاب ذكر النار
 ١ ١ ٢ ١كتاب ذكر رمحة اهللا تعاىل

 ٣٩ ٣٠ ٦٩ ٥ كتاب الزهد 
 ٢٦٨ ٢٧٣ ٥٤١ ١٣٠ اموع

 ٠عني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                 فهرس املوضوعات  -٧٦٣-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                 

 
 

 فهرس اآليات القرآنية
 رقم احلديث رقم اآلية  اسم السورة  واآلية 

   سورة البقرة
 ٢٨٦٩٢-٢٨٥ ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها … ءامن الرسول مبا أنزل إليه من ربه 

   سورة آل عمران
 ١١٣ ٣٩ مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني 

 ١٧٨ ٦١ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 

 املقدمة ١٠٢ يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون
 ٣٥٦  ١٦١ وما كان لنيب أن يغل

   سورة النساء
 املقدمة ١ رجاال كثريا ونساء… يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم

 ٥١٢ ١١ من بعد وصية يوصي ا
 ٩١ ٦٩ …ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم 

 ٤ ٩٣ …ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
 ١١١ ١٦٣ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح

 املقدمة ١٦٥ رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل
   سورة املائدة

 ٥١٩ ٣ اليوم أكملت لكم دينكم 
 ٢٢٦ ٥٨ – ٥١ قوم ال يعقلون … يأيها الذين ءامنوا ال تتخذوا اليهود 

 ٢١١ ٥٤ فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه

 املقدمة ٦٧ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
 ٤ ٩٠ إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 

 ٨٥ ١٠١  عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يأيها الذين ءامنوا ال تسئَلوا
 ٨٧ ١١٨ إن تعذم فإم عبادك 

   سورة األنعام
 ٤٧٦، ٤٧٥ ١٢٥ فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم 



 
                                 فهرس املوضوعات  -٧٦٤-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                 

 
 

   سورة األعراف
 ١١٧٩٣-١١٥عندهم يف التوراة واإلجنيل  …واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا

   سورة األنفال
 ٣٤٧ ١٢ قلوب الذين كفروا الرعب سألقى يف 

، ٣٢،٣٥٩ ٤١ واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول
٣٦١ 

 ٥٠ ٢٥ واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة 
   سورة التوبة

 ٣٤١ ٥ فإن تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة فخلوا سبيلهم
 ١٦٣ ١٩ رامأجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احل

 ٣١٥ ٢٩ قتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر 
 ١٩٧ ١٠٨ ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

 ٤٢ ١٢٨ لقد جاءكم رسول من أنفسكم
   سورة يونس

 ٢٣٠ ٥٨ قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا 
 ٤٨٧ ٦٢ زنون أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حي

 ١٨ ٦٤ هلم البشرى يف احلياة الدنيا 
   سورة هود

 ٥١  ، ٨ ٢٥ ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه 
   سورة يوسف

 ٢٣٣ ١٠٠ ورفع أبويه على العرش
   سورة إبراهيم

 اخلامتة  ٣٤ وإن تعدوا نعمت اهللا ال حتصوها
   سورة احلجر

 ملقدمةا ٩ إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون
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   سورة النحل
 اخلامتة ١٨ وإن تعدوا نعمت اهللا ال حتصوها

 املقدمة ٤٤ وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم 
   سورة اإلسراء

 ٨ ٣ ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا 
 ٨٨ ٤٥ حجابا مستورا …وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين 

 ٧٥، ٥٦ ٧٩ ثك ربك مقاما حممودا عسى أن يبع
 ٨ ٧٩ مقاما حممودا 

   سورة مرمي
 ١١٣ ١٥-١٢ ويوم يبعث حياً … يا حيىي خذ الكتاب بقوة وءاتيناه احلكم صبيا

   ٢٣٨، ٦،٢٨ ١٦ واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
 ٤٤٦ ٨٥ يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا 

   سورة طه
 ١١١ ٩ وهل أتاك حديث موسى

 ٤٦٧ ١٢٤ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى

   سورة األنبياء

 ١١١ ٨٧ فنادى يف الظلمات أّآل إله إالّ أنت سبحانك إين كنت من الظلمني

   سورة املؤمنون

 ٤٥٧  ١٠٨-١٠٧ تكلمونربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظلمون قال اخسئوا فيها وال 
   سورة الفرقان

 تبارك الذي إن شاء جعل لك خريا من ذلك جنات جتري من حتتها
  األار وجيعل لك قصورا

١٠١ ١٠ 

 ٤٦٦ ١٤ ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثريا
   سورة النمل

 ٦٨ ٦٧ قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال اهللا
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   قمانسورة ل
 ٥٠٩ ١٥ أن اشكر يل ولوالديك إيلَّ املصري

إن اهللا عنده علم الساعة وينـزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري 
 نفس ما ذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت 

٤٨ ٤٣ 

   سورة السجدة
 ٤٤١ ١٧ فال تعلم نفس ما أخفى هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون 

   األحزابسورة 
 ٤٩١، ٨٤ ٧ … وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح 
 ١٥٣ ٣٣ إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت

 ١ ٤٠ ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني
 ٧٣ ٤٥ يأيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 

 ١١٠  ٦٩  موسى فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيهاال تكونوا كالذين آذوا
 املقدمة  ٧١-٧٠ فوزاً عظيماً…يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديداً 

   سورة فاطر 

 ٤٤٩ ٣٣ جنات عدن

   سورة الصافات
 ١١١ ١٣٩ وإن يونس ملن املرسلني

   سورة ص
٥١ ، ٨ ٧٥ ملا خلقت بيدي 

 ٤٤٩ ٣٣   نجنات عد
   سورة الزمر

 ٤٤١ ٧٣ وسيق الذين اتقوا رم إىل اجلنة زمرا
   سورة فصلت

 املقدمة ٤٢ ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد
   سورة الزخرف

 ٤٥٧ ٧٧ ميلك ليقض علينا ربك
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 سورة الفتح

  

 ١٣٢ ١٨ شجرةلقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت ال
   سورة احلجرات

 ٥٣٣ ٣-٢ أولئك الذين امتحن اهللا  …يأيها الذين ءامنوا ال ترفعوا أصواتكم 
 ٢٧٧، ٢٦٢ ١٣ يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 

   سورة النجم
 ٥٠٣ ٦٠-٥٩ أفمن هذا احلديث تعجبون وتضحكون وال تبكون 

   نافقونسورة امل
 ٢٤٦ ٧ هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا 

   سورة التغابن
 ١٨٠ ١٥ إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة 

   سورة اجلمعة
 ٢٩٦ ٣ وآخرين منهم ملا يلحقوا م 

   رة الليلسو
 املقدمة ١٣-١٢ إن علينا للهدى وإن لنا لآلخرة واألوىل

   سورة الضحى
 ٨٦ ٣-١ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 

   سورة التكاثر
 ٤٩٤ ٨-١ مثّ لتسئلن يومئذ عن النعيم … أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر 

   سورة الكافرون
 ١٥٦ ١ قل يأيها الكفرون 

   سورة املسد
 ٨٨ ١ تبت يدا أيب هلب وتب
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 فهرس األحاديث واآلثار
 رقم احلديث ديث أو األثرطرف احل

 ٣٩٩، ٣٩٨آيبون تائبون لربنا حامدون                                                              
 ٢٩٤ابدأوا باألمحسيني قبل القيسيني                                                          

 ٨٦  شديداً  فجزع جزعاأبطأ جربيل على النيب 
 ٦٢٦ إنه كان يبغض قريشا ! أبعده اهللا 

 ٨٧ ابغوين رجال يعشركم أعقد لكم لواء 
 ٢٠٤ابن مسية ما خري بني أمرين إال اختار أرشدمها                                           

 ٢٠           يا رسول اهللا                                 :  فقال أتى رجل رسول اهللا 
 ٩٧ال يصلي عليك عبد                                         : أتاين آت من ريب ، فقال 

 ١٢٨ أقرئ عمر السالم : أتاين جربيل عليه السالم ، فقال 
 ١٦٨اتقوا دعوات سعد                                                                       

 ٦٠                                                 - وهي دابة أبيض طويل –أيت بالرباق 
 ١١٤أيت يوسف وأمه ثلث حسن خلق الناس                                                 

 ٣٦٤ أجرنا من أجرت يا أم هانئ 
 ٣٠٤                                       اجلس يف بيتك                                   

 ٢٦اجلس واسجد واصنع كما رأيت                                                       
 ١٩٢احفظوا يب يف العباس فإنه بقية آبائي                                                     

 ٢٣٧                                                         احكم فيهم                     
 ٣٢٩أخرجوا اليهود من أرض احلجاز                                                        
 ٣٢٩أخوف عليكم عندي من ذلك أن تصب                                                

 ٣٣٥م منهم فقبل منه                                                  ادع القوم ، فمن أسل
 ٦٥                                           - يعين أصحاب الصفة –ادع يل أصحابك 

 ٤٤٠أدىن أهل اجلنة الذي له مثانون ألف خادم                                              
 ٣٣١ بريداً فأبردوه حسن الوجه                                               إذا أبردمت إيلّ

 ٤٩٥إذا أحب اهللا العبد ألصق به البالء                                                      
 ٤٩٥   إذا أحسن العبد ألزق به البالء                                                      



 
                                 فهرس املوضوعات  -٧٦٩-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                 

 
 

 ٢٨١ إذا اختلف الناس فاحلق يف مضر 
 ٤٧٨إذا أمسيت فال تنتظر الصباح                                                           
 ٣٣١إذا بعثتم إيلّ رجال فابعثوه حسن الوجه                                                

 ٤٧٦رح                                                  إذا دخل النور القلب انفسح وانش
 ٢٧٢:                                               إذا رأيتم الذين يسبون أصحايب فقولوا 

 ٤إذا زىن العبد خرج منه اإلميان                                                          
 ٩٨ الوسيلة                                                             إذا صليتم فسلوا يل

                                                                    ٣٢٤اذهب فاذكرها علي 
 ١٨٧  يف النوم أِريهم النيب 

 ٦٧ أسبغوا الطهور 
 ٥٣٨                                               أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو          

 ١٩٢استوصوا بعمي العباس خرياً                                                           
 ٢ اإلسالم عالنية واإلميان يف القلب 

 ٣٨٠          أسلم أنت                                                                    
 ٤١٤  وأديت إليه ثالث صدقات                                أسلمت على عهد النيب 

 ٢٨٠ أسلم ساملها اهللا ، وغفار غفر اهللا هلا                                                 
 ٣٤٨                  أسلمتما ؟                                                           

 ٣٥٣  للعراب سهمني                                                  أسهم رسول اهللا 
 ٣٥٥  للنساء والصبيان واخليل                                          أسهم رسول اهللا 

 ١٨٩ ، ١٨٨                    أشبهت خلقي وخلقي                                             
 ٢٣٨ أشبه ما رأيت جبربيل دحية الكليب                                                    

 ٤٨٩ذكر اهللا على كل حال                                            : أشد األعمال ثالثة 
 ٤٩٥                                    أشد الناس بالء يف الدنيا نيب أو صفي            

 ٢٣٧ أصبت فيهم حكم اهللا                                                               
 ٤٥١ أصحاب األعراب ينتهى م إىل ر                                                

 ٣٤٠                                              أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا ؟        
 ١٨٣                                       اصطرع احلسن واحلسني ، فقال رسول اهللا 
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 ٣٨  ثالث جدات                                                          أطعم النيب 
 ٤٧٩                                               اعبد اهللا كأنك تراه                   
 ٧٣ .                                              أعطاين دعوة عند ريب شفاعة ألميت 

 ٢٩٤ أعط ركب جبيلة ، وابدأ باألمحسيني                                               
 ٤٧، ٤٣                                           أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي       

 ٤٤ أعطيت مخساً مل يعطهن نيب قبلي                                                  
 ٤٣ أعطيت مخسا ، وال أقوله فخراً                                                    

 ٧٠ أعطيت فواتح الكلم وخوامته 
 ٤٥  ما مل يعط أحد من األنبياء                                                 أعطيت

 ١١٤ أعطي يوسف عليه السالم وأمه ثلث حسن اخللق                                 
 ١١٤ أعطي يوسف وأمه ثلثي حسن الناس                                             

 ٤٧٨ س                                                            اغتنم مخسا قبل مخ
 ٣٤٣ اغزوا باسم اهللا ، يف سبيل اهللا                                                    
 ٥١٧ أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع                                          

 ٢٥٠ ، وجتاوزوا من مسيئهم اقبلوا من حمسنهم 
 ٢١٧ أقربكم مين جملسا يوم القيامة من خرج من الدنيا                                 
 ١٢٨ أقرئ عمر السالم وأخربه                                                         

 ٣٨١                    ؟                      أكانوا يتراهنون على عهد رسول اهللا 
 ٤٨٦ أكثر منافقي أميت قراؤها                                                          
 ٥٣٩ أكثر من ال حول وال قوة إال باهللا                                                

 ٤٩٢                    اكلفوا من األعمال ما تطيقون                                
 ٩٠ أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا

 ٣٥٢ أال أخربكم خبري أعمالكم                                                        
 ١٣٦ أال أدلك على خنت خري لك من عثمان                                          

 ٥٣١  أدركتم من سبقكم                           أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه
 ٥٤٠ أال أدلكم على كنـز من كنوز اجلنة                                          
 ٥٣٦ أال أعلمك كلمة من كنـز اجلنة                                              
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 ١: املقدمه ، ص                                 أال إين أوتيت الكتاب ومثله                     
 ٢٤٠ أال حترك بنا الركاب                                                           

 ٢٢٨أالقي منك اليوم ما لقيت منك أمس                                                  
 ٢٣٥                                            أال يرقأ دمعك ويذهب حزنك            

 ١٦٥ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم ؟                                                    
 ٢٤٦اللهم اجعل صلواتك ورمحتك على آل سعد بن عبادة                                

 ١٩٠                                                  اللهم أخلف جعفراً يف أهله          
 ٢٥٧ اللهم أصلح األنصار واملهاجرة                                                        

 ١٨٦  - ثالثا –اللهم اغفر لزيد 
 ٢٢٢    اللهم اغفر لعائشة بنت أيب بكر الصديق                                           

 ٢٢٢ اللهم اغفر لعائشة مغفرة واجبة ظاهرة وباطنة                                        
 ١٣٥ اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر                                                   

 ٢٤٦                 اللهم اغفر لألنصار ، وألبناء األنصار                                
 ٢٥٦  اللهم اغفر لألنصار ولذراري األنصار                                               
 ٢٢٢ اللهم اغفر ما تقدم من ذنبها وما تأخر                                              

 ٢٨٤ اللهم اكفين عامر ، واهد بين عامر 
 ١٥٤ النار أنا وأهل بييت                                               اللهم إليك، ال إىل 

 ٨١ اللهم أمتعه بشبابه                                                                   
 ٣٩٨ اللهم أنت الصاحب يف السفر                                                       

 ١٨٥  جعفراً قد قدم إليك                                                        اللهم إن
 ١٧٥ اللهم إين أحبهما فأحبهما                                                           

 ١٧٦                                         - يعين احلسن واحلسني –اللهم إين أحبهما 
 ٣٩٧ للهم بارك ألميت يف بكورها                                                         ا

 ٥٣٧ اللهم تب علي واغفر يل                                                             
 ٨٠ ، ٧٩        اللهم مجله                                                                     

 ٣٤ رجل ترك عمته وخالته                                                      ! اللهم 
 ٢٣٩                                       اللهم زده طاعة إىل طاعتك وطاعة رسولك 
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 ٢٤٦         اللهم صل على األنصار وعلى ذرية األنصار                                 
 ٢٩٤ اللهم صل عليهم ، أو اللهم بارك هلم                                                
 ٤٥٦ اللهم العبد من عبيدك يعبدك ويطيعك                                               

 ٣٢                 ال مانع ملا أعطيت                                            ! اللهم
 ١٥٣ اللهم هؤالء أهل بييت ، وأهل بييت أحق                                             
 ١٧٨ اللهم هؤالء أهلي                                                                    

 ١٤٠                        اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه                        
 ٤٠٤ أمل أكم عن طروق النساء ؟

 ١٢٥ أمل تر إىل ختنك خطبها عمر بن اخلطاب فأبته 
 ٣٤٥ أليس أخياركم إمنا هم أوالد املشركني                                             

 ١٤٧                         بلى                       : أليس اهللا أوىل باملؤمنني ؟ قالوا 
 ١٠٣ فأرضه عن لطمته                                                 ! أما أنت يا عمر

 ٢١٩ أما ترضني أن تكوين زوجيت يف الدنيا واآلخرة                                     
 ٣٠٣                            اإلمارة عنت إال من رمحه اهللا                            

 ٣٣٤ أما صاحبك فمضى على إميانه                                                      
 ٢٣٠ أمرت أن أقرأ عليك القرآن                                                         

 ٢٨                              امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار             
 ١٠٧  من مكة إىل املدينة                                  أن أبا بكر كان رديف النيب 

 ٤٧٦ اإلنابة إىل دار اخللود والتجايف عن دار الغرور                                      
 ١٨٥                                       أِن ابعثي إيلّ بين جعفر                        

 ٢٩٣ إن أحسنت به القتال فقد أحسنه عاصم                                            
 ٤٤٠ إن أدىن أهل اجلنة منـزلة لرجل له دار                                               

 ١٩١                                                      أنا أسد اهللا وأسد رسول اهللا 
 ٤١٨، ٢٨٦ أنا أوىل الناس بعيسى ابن مرمي                                                      

 ٥٠٩  إليكم                                                       أنا رسول رسول اهللا 
 ٦٩ أنا سابق العرب 

 ٢٨٣  وأنتم يف اجلاهلية بين عبد مناف إنا كنا
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 ٤١ أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب                                                
 ٥٨ أنا حممد وأمحد واملقفى واحلاشر                                                    

 ١١٧                                       أنا ولد سيد آدم وال فخر                     
 ٣٤٠ إن اهللا أىب علي فيمن قتل مؤمنا                                                     
 ٥٦ إن اهللا اختذ إبراهيم خليال                                                          

 ٢٣٠                                                  إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن
 ٢٣٠ إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن                                                 
 ٣٣٢ إن اهللا بعثين بالسيف بني يدي الساعة                                             

٤٢٩  بيده من خلقه غري ثالثة                                إن اهللا تبارك تعاىل مل ميس 
 ٦٤ إن اهللا جتلى يل يف أحسن صورة                                                   
 ١٢٣ إن اهللا جعل احلق على لسان عمر                                                  

 ٤١ ن خريهم                                              إن اهللا خلق اخللق فجعلين م
 ٤٠٧  اخلدعة                                       إن اهللا مسى احلرب على لسان نبيه 

 ٧٣ إن اهللا عز وجل خريين بني أن يدخل نصف أميت اجلنة                             
 ٥٠٢                                                     إن اهللا عنده لسان كل قائل     

 ٤٠٨  أن احلرب خدعة                                    إن اهللا قضى على لسان نبيه 
 ٤٩٠ إن اهللا ال يقبل عمل عبد حىت يرضى عنه                                           

 ٥٣٦ ماء                                                إن اهللا ليباهي مبجلسكم أهل الس
 ٣٧٠ إن اهللا هو احلكم ، وإليه احلكم                                                     
 ١٢٣ إن اهللا وضع احلق على لسان عمر                                                   

 ٤٣٣ إن أهل اجلنة ليقولون
 ٤٤٧ إن أهل عليني لينظرون إىل اجلنة من كذا                                            
 ٤٥٧ إن أهل النار نادوا                                                                    

 ٤٦٣          إن أهل النار يعظمون يف النار                                               
 ١٥٩ إن أول هذه األمة ورودا على نبيها أوهلا إسالما                                     
 ٤٧٥ إن اإلميان إذا دخل القلب انفسح له القلب                                          

 ٢٨٦                    األنبياء إخوة لعالت                                               
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 ٣٨٦ إن بيتم فليكن شعاركم حم ال تنصرون                                             
 ٢٧ إن بني يدي الساعة كذابني                                                          

 ١٦٧                       أنت أخي وصاحيب                                             
 ٤٢٤  ؟ أنت أكرب أم النيب 

 ١٤٢، ١٤١ أنت مبنـزلة هارون من موسى 
 ١٤٦أنت مين وأنا منك                                                                     

 ٢٦٧               أنتم يف الناس كامللح                                                    
 ٩٩إن جربيل عليه السالم أتاين فبشرين                                                    
 ٣٩إن اجلدات ليس هلن مرياث                                                            

 ٤٣٥                               إن احلور العني يف اجلنة يتغنني                           
 ٥٧إن حوضي ألبعد من أيلة إىل عدن                                                     
 ٣٧٣ إن اخليل معقود يف نواصيها اخلري                                                     

 ٤١٧                                       إن دانيال دعا ربه عز وجلّ أن يدفنه أمة حممد
 ٤٥٨ أنذركم النار                                                                          
 ٣٧٠ إن ذلك حلسن ، فما لك من الولد ؟                                                 

 ٣٦                                                   أن رجال مات وترك ابنته ومواليه   
 ٤٤١ إن الرجل من أهل اجلنة ليجيء فتشرف عليه النساء                                  
 ٤٣٩إن الرجل من أهل اجلنة ليعطى قوة مائة رجل                                         

 ٤٣٨ الكأس إن الرجل من أهل اجلنة ليؤتى ب
 ٤٦٤إن الرجل من أهل النار ليعظم يف النار                                                  
                                                             ٣٦٨أن رجال من املشركني حج 

 ٢٥٤                    رد يد خبيب بن يساف                            أن رسول اهللا 
 ٣٨٢ أجرى اخليل                                                           أن رسول اهللا 
 ٣٤٢ بعثه إىل ابن أيب احلقيق                                                 أن رسول اهللا 
 ٣٦٢                                     ى يوم خيرب أن يباع السهام      أن رسول اهللا 

 ٤٨٣إن روح القدس نفث يف روعي                                                          
 ٢٦إن الروح ليلقى الروح                                                                   
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 ٣٣٨ سيفه                                            لنيب أن الزبري بارز رجال فقتله فنفله ا
 ٧٢أنزلت علي توراة حمدثة                                                                  
 ٣٧١إن شئت رجعت فيه ، وتركه أفضل                                                    

 ١٠٥تطيع أن يتشبه يب                                                     إن الشيطان ال يس
 ٢٥٢األنصار كرشي وعيبيت                                                                  

 ٤٠٦ يوم اخلندق                                                 أن صفية كانت مع النيب 
 ٢٩٩ن الصالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة                                     إ

 ٤٦٤إن ضرس الكافر يف النار مثل أحد                                                     
 ١٧٠  بيده                                                      أن طلحة وقى رسول اهللا 

 ٣٤٣انطلقوا باسم اهللا ، ويف سبيل اهللا                                                       
 ٢١٣ انظر إىل من ترى

 ٤٠انظروا من هاهنا من مسلمي احلبشة                                                   
 ٤٩                                 إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها                   

 ٦إن على أمي رقبة مؤمنة                                                                
 ٤٣٠إن العنقود من عناقيدها من ها هنا إىل صنعاء                                         

 ٢١٨                                               إن فاطمة مين                            
 ٤٤٣، ٤٣٣إن يف اجلنة لسوقا يأتوا كل مجعة                                                     
 ٤٦٥إن يف جهنم واديا يقال له هبهب                                                      

 ٢٨٨ هما اهللا إن فيك خللقني حيب
 ١١٦إن فيها لطرياً أمثال البحت                                                             
 ٤٦٣إن الكافر ليعظم حىت إن ضرسه ألعظم من أحد                                       

 ٢٩٣            إن كنت أحسنت القتال اليوم فقد أحسنه سهل بن حنيف                
 ٣٨٦إنكم تلقون العدو غداَ                                                                  

 ١٣٣ إنكم ستلقون بعدي فتنة واختالفا
 ٥١٨إنكم حمشورون رجاال وركبانا                                                         

 ٤٤٧شرفون منها                                                     إن ألهل عليني كوى ي
 ٢٦٠إن للقرشي مثل قوة رجلني من غري قريش                                             
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 ١٧١إن لكل نيب حواريا ، وإن حواري الزبري بن العوام                                     
 ٢٧٩ ة ابناً تاجراً كيساً ذا مال إن له مبك

 ٤٢٥إن له مرضعا يف اجلنة                                                                   
 ٥١٢إمنا أنا خازن                                                                            

 ٩٠                                                       إمنا أنا رمحة مهداة               
 ٨٩إمنا بعثت فاحتا وخامتا                                                                   
 ٢١٢إمنا خالد سيف من سيوف اهللا                                                          

 ٤٢ نكاح ، مل أخرج من سفاح من لدن آدم                              إمنا خرجت من
 ٥٢إمنا مثلي ومثل أميت كمثل رجل استوقد نارا                                            

 ٣٩                                                 إمنا هو سهم أطعمه إياهن رسول اهللا 
 ٤٧٤ي أحدكم من الدنيا كقدر زاد الراكب                                         إمنا يكف

 ٣٦٤إن املرأة لتأخذ للقوم                                                                     
 ٣٧٢      هدية فقبلها                                         أن املقوقس أهدى إىل النيب 

 ٣٠إن ملكت فأحسن                                                                       
 ٥٢٢إن من سعادة املرأ أن يطول عمره                                                       

 ١٤٣ إن منكم رجال يقاتل الناس على تأويل القرآن 
 ٦٣ يشفع للرجل وألهل بيته                                                إن من أميت من

 ٣٨٨ أجرى اإلبل ومل يذكر السبق                                                أن النيب 
 ٣٠٤  استعمل رجال                                                               أن النيب 
 ٣٥٢ أسهم يوم خيرب ملائيت فرس                                                   أن النيب 
 ٣٣٣ أقطع القفيزين                                                                أن النيب 
 ٣٢٠                      أمر حبمزة حني استشهد فغسل                          أن النيب 
 ٤٠٢ بعث خوات بن جبري                                                         أن النيب 
 ٣٤١ بعثين إىل اليمن أقاتلهم                                                       إن النيب 
 ٣٢٣                                              صلى على قتلى بدر             أن النيب 
 ٣٩٣،٣٩٤ عقد لعمرو بن العاص                                                        أن النيب 
 ٣٩٠ كان يعتق من أتاه من العبد                                                  أن النيب 
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 ٣٥٠ان يغزو باليهود                                                             كأن النيب 
 ٤٧٦إن النور إذا دخل الصدر انفسح                                                         

 ٤٢٦     وقد حلب وصر                                                     إنه أتى النيب 
 ٢٦٤إن هذا األمر يف قريش                                                                   

 ٢٦٥ إن هذا األمر ال يزال فيكم 
 ٢٥١ إن هذا احلي من األنصار حمنة 

 ٥١٢   إن هذا املال حلو خضر                                                               
 ٣١٩ إن هذه القرية ال يصلح فيها ملتان 

 ٨٨إنه سيحال بيين وبينها                                                                   
 ٢٤٤إنه سيدخل عليكم من هذا الفج أو هذا الباب من خري ذي مين                        

 ١٤٢أقيم                                                             إنه ال بد من أن تقيم أو 
 ٦٦إنه ليس شيء بني السماء واألرض إال ويعلم أين رسول اهللا                             
 ٢٢١إنه ليهون علي املوت أين أريتك زوجيت يف اجلنة                                        

٢٨٩م أشد الناس على الدجال                                                             إ 
 ٣٤٧إن وجدمت فالنا فاقتلوه                                                                   

 ٣٠٢                 إن الوالة جياء م يوم القيامة فيقفون على شفري جهنم                 
 ١٨٠ إن الولد لفتنة ، لقد قمت إليه وما أعقل 

 ٣٠إن ولّيت أمراً فاتق اهللا عز وجل واعدل                                                 
 ٥٦إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل                                                 
 ٤٩٢إين أبيت يطعمين ريب ويسقني                                                           
 ٨٩إين بعثت فاحتا وخامتا                                                                    

 ٢١                      إين رأيت يف املنام غنما سوداء                                     
 ٢١إين رأيتين يتبعين غنم سود                                                               
 ٨٧إين سألت ريب الشفاعة ألميت                                                            

 ٣٢٥ إين سألت ريب وشفعت ألميت 
 ٣٢٥دت شكرا هللا                                                                    إين سج

 ١٧٩ إين مسيت ابين هذين باسم ابين هارون شبر وشبري 
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 ٨٩إين قد أوتيت جوامع الكلم وخوامته                                                     
 ٤٤٥ دخوال اجلنة                                                   إين ألعلم آخر أهل اجلنة

 ٣٤٧إين مل أبعث أعذب بعذاب اهللا                                                           
 ٥٢إين ممسك حبجزكم هلموا عن النار                                                      
 ٢٣١اهتز عرش الرمحن ملوت ابن معاذ                                                        
 ٢٣٤اهتز العرش لروح سعد بن معاذ                                                         

 ٢٣١                    اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ                                     
 ٣٧٢ جرة من من                                               أهدى األكيدر لرسول اهللا 

 ٢٠٨ أهل اليمن أرق قلوبا وألني أفئدة                                                      
 ٢٥٤                                             أو أسلمتما ؟                              

 ٢٠٩ أويت األشعري مزمارا من مزامري آل داود                                             
 ٧٠ أوتيت جوامع الكلم وفواحته خوامته                                                  

 ٤٧  قبلي                                                 أوتيت الليلة مخسا  مل يؤن نيب
 ٦٨أوتيت مفاتيح كل شيء إال اخلمس                                                   
 ١٤ أوثق عرى اإلسالم احلب يف اهللا                                                      

 ١٧،٤٨٨  اهللا                                                        أوثق عرى اإلميان احلب يف
 ١٤ أوثق عرى اإلميان املواالة يف اهللا                                                       
 ١٥٩ أولكم واردا على احلوض أولكم إسالما علي بن أيب طالب                          

 ٤٢٣ اإلسالم سبعة                                                           أول من أظهر
 ٤٦٦ أول من يكسى حلة من نار إبليس                                                    

 ٥١٢ إياكم والتمادح فإنه الذبح
 ١١                       أي األعمال أفضل ؟                                            

 ١١٢ إن بين إسرائيل يسألونك بإبراهيم                                         ! أي رب 
 ٤٩٤ أي رسول اهللا أي نعمة نسأل                                                        

 ١٩٥                           إذا رأيت خطأ فمرين به                         ! أي عم 
 ٢٦٢ أميا امرأة أدخلت شعرها من شعر غريها                                             

 ٢٧٥ اإلميان ميان ، يف حدس وجذام 
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 ٢٧٧اإلميان ميان ، ومضر عند أذناب اإلبل                                                 
 ٢٦٣ األئمة من قريش

 ٤٧٠ أين أنت من يوم جيء جبهنم                                                        
 ٥٣٣ أين السابقون الذين يستهترون بذكر اهللا                                             

 ٤٤٨ أين فقراء هذه األمة ومساكينها
 ٤٨٣                                         إنه ليس من شيء يقربكم       ! أيها الناس 
 ١٤٥ إين فرط لكم ، وأوصيكم بعتريت خرياً                                  ! أيها الناس 
 ٤١من أنا ؟                                                                  ! أيها الناس 

 ٣٣٨ أيهما عال صاحبه قتله
  الباءحرف  

 ١٨٤ بأيب وأمي أنتما ما أكرمكما على اهللا                                          
 ٨٤ بدئ يب يف اخلري وكنت آخرهم يف البعث                                     
 ٧٨ بسم اهللا ، أنا عبد اهللا ، اخسأ عدو اهللا                                        

 ٢٨٥  يسأله الدواء والشفاء من داء  إىل النيب بعث
 ٧٠ بعثت جبوامع الكلم                                                            

 ٣٣٢ بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا ال شريك له 
 ٣٥٦  غنائم                                طالئع ، فغنم النيب بعث رسول اهللا 

 ٢٤٣ سابق احلبش                                                              بالل 
 ٣٧٩ بل ، والذي نفسي بيده                                                        
 ١٢٤ بينما أنا يف اجلنة رأيت فيها داراً                                               

 ٢٣٨  نائم رأيتين أطوف بالكعبة                                            بينما أنا
 ٤٧٢ بينما رجل ممن كان قبلكم كان يف قوم                                       
 ٢١ بينا أنا نائم رأيت كأين أنعق بغنم سودا                                       

 ٣٨٩ غزوة تبوك ، فقالت األنصار                             يف بينا رسول اهللا 
 ٢٦ بني يدي الساعة كذابون                                                      

   حرف التاء 
 ١٢٢ تباشرت املالئكة يوم بدر                                                     
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 ٥١٨ ة حتشرون هاهنا حفاة عرا
 ٤٩٦ حتفة املؤمن يف الدنيا الفقر 

 ٧١ ترضخوا هلم شيئا من طعامكم                                                
 ١٨٢ ترق عني بقّة                                                                  

 ٣٨                      ترك ثالث جدات                                       
 ٣٨ ترك اجلدات األربع مجع                                                     
 ١٠٣ تسمى اهللا بامسني مسى ما أميت                                             

 ٤٧٣  تعرضت الدنيا للنيب 
 ٥١                               تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنني     

 ٩٦ تعلمون أين رمحة مهداة                                                        
 ٢٦١ تعلموا عن قريش ، وال تعلموا                                                   

 ٣٩٦                             متن على اهللا ما شئت                                   
 ١٢٩ يج على األرض فنت كصياصي البقر                                              

 ٣٩٩، ٣٩٨ توبا توبا أوبا                                                                 
 ٤٢٥                                                      تويف إبراهيم بن النيب 

 ٤٢٨  إىل املدينة بسنتني توفيت خدجية قبل أن خيرج النيب 
   حرف الثاء 

 ٢٤١ ثكلت سلمان أمه لقد اتسع يف العلم                                        
   حرف اجليم 
 ١                    السالم عليك             :  فقال جاء أعرايب إىل النيب 

 ٨٢                                 جاءت أم مالك بعكة مسن إىل رسول اهللا 
 ٢٢٦ عبادة بن الصامت                                     : جاء رجل يقال له 

 ٢٩٥                                                 جاءت وفود قسر إىل النيب 
 ٢٣٦  اهللا خرياً من سيد قوم                                                 جزاك

 ٣٣٢ جعل رزقي حتت ظل رحمي                                                  
 ٢٧٩   فداء العريب يوم بدر أربعني أوقية                       جعل رسول اهللا 
 ٣٥٤ ا وللرجل سهما                               للبغل سهمجعل رسول اهللا 
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 ٤٣٤ اجلنة مطوية معلقة بقرون الشمس 
   حرف احلاء 

 ٤٤٢ حىت إذا انتهوا إىل باب من أبواب اجلنة 
 ٣٨  أطعم ثالث جدات السدس                       حدثت أن رسول اهللا 

 ٢٤                               حدثين جربيل أنه ال مرياث هلما               
                                       ١٥٨ حديقتك يف اجلنة أحسن منها يا علي 

 ١٨٢ حزقة حزقة ترق عني بقة
 ١٧٧ احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة                                     

 ٤٥٤                                      حقت حمبيت على املتحابني يفّ           
 ٥٧ احلوض أبيض من اللنب                                                      

   حرف اخلاء 
 ٢١٤ خالد بن الوليد سيف من سيوف اهللا ، ونعم فىت العشرية                   

 ٤٩٢                                  خذوا من العمل ما تطيقون                       
 ٨٣                                      خرج أيب يف غزاة يف عهد رسول اهللا 

 ٨٥  ذات يوم وهو غضبان                              خرج إلينا رسول اهللا 
 ٤٢ خرجت من نكاح ، ومل أخرج من سفاح                                  

 ١٠٨ لبيك                                     : خرج موسى عليه السالم ينادي 
 ١٥٠ يا أهل الكوفة                : خطب احلسن بن علي حني قتل علي، فقال

 ٢٢٠ خالل يفّ تسع مل تكن يف أحد من الناس                                    
 ٣٠٨ خري اخليل احلو 

 ٢٦٨ رون قرين ، مث الذين يلوم                                           خري الق
 ٥٠٨ خري ما أعطي املؤمن خلق حسن                                             
 ٢٦٩ خري الناس قرين ، مث الذين يلوم                                            

 ٢٦٢                                                     خري النساء نساء قريش  
 ٢٧٠ خري هذه األمة القرن الذي بعثت فيهم                                      
 ٣٧٨ ، ٣٧٦ اخليل ثالثة                                                                   

 ٣٧٥ ، ٣٧٤ ىل يوم القيامة                                اخليل معقود يف نواصيها اخلري إ
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 ٤٥٣، ٤٥٢ اخليمة درة جموفة ، فرسخ يف فرسخ                                         
  حرف الدال 

 ٤٥٠ دار املؤمن من لؤلؤة فيها أربعون بيتا 
 ١٥٢             دخلت على عائشة أنا وأمي وخاليت ، فسألناها                 

 ١٩٦   ابن عباس ، فأجلسه يف حجره                          دعا رسول اهللا 
 ١٩٧  أن يزيدين علما وفهما                                 دعا يل رسول اهللا 

 ١٧٥  من أحبين فليحب هذين                       – بأيب مها وأمي –دعومها 
 ٢٠٦  حرام على النار أن تطعمه                                  دم عمار وحلمه

 

 ١ حرف الذال 
 ١٩٨ ذاك جربيل                                                                    
 ٢٠ ذاك عدو اهللا أبو جهل بن هشام                                             

 ٢٨٦ مه                                                           ذاك نيب ضيعه قو
 ٣٧٠  يف قومه                         وفد إىل النيب ] هانئ بن يزيد [ذكر أنه  

 ٩٥ ذاك خليل اهللا              : ، فلما ذكر هو قالذكرت األنبياء عند النيب 
 ٤٨٠ ذكر رجل عند النيب 

 ١٦٢ ]                                سعد بن مالك[كم تسبون عليا  ذكر يل أن
  حرف الراء 

 ٤٠٠ الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان
 ٢٣ رأيت آنفا أين أعطيت املوازين واملقاليد                                      

 ١٢٠                    رأيت آنفا كأين أعطيت املقاليد واملوازين                
 ١١٥ رأيت أناسا من أميت البارحة وزنوا                                          
 ٦٤ رأيت ريب يف أحسن صورة                                                  

 ١٠٥  يف النوم يف زمن ابن عباس                              رأيت رسول اهللا 
 ١٢٤ رأيت يف اجلنة قصرا من ذهب                                               
                                               ٢٤ رأيت يف سيفي ذي الفقار فُال 
 ٢١ رأيت فيما يرى النائم غنما سوداء                                           
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 ٢٥ نائم كأين مردف كبشاً                                    رأيت فيما يرى ال
 ٢٤ رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض ا خنل                          
 ٢٤ رأيت كأين يف درع حصينة                                                  

 ١١٥  وزنوا                           رأيت الليلة يف املنام كأن ثالثة من أصحايب
 ١٨٧ رأيتهم يف اجلنة إخوانا على سرر متقابلني                                    
 ٢٣ رجل مات وترك عمة وخالة                                                 

 ٢٠٢ رضيت ألميت ما رضي هلا ابن أم عبد 
 ١٨ شرى يراها املؤمن أو ترى له                            الرؤيا احلسنة هي الب

 
 

  حرف الزاي 
 ٢٣٩ زادك اهللا حرصا على طواعية اهللا وطواعية رسوله                              
 ١٧١ الزبـري ابن عميت وحواري من أميت                                           

 ٣٢٠                                                           زملوهم بدمائهم     
 ١٦٤ زوجتك أقدم أميت سلما                                                       

  حرف السني 
 ٤٨٥ سأخاصمك إىل نفسك                                                        

 ١٠٩ ألجلني قضى موسى سألت جربائيل أي ا
 ٥  ما ذا ينجي العبد من النار                               سألت رسول اهللا 

 ٧٣ سألت الشفاعة ألميت                                                          
 ١٠٩ سألين يهودي من أهل احلرية أي األجلني قضى موسى                       

 ٦٩ سباق أربعة ، أنا سابق العرب                                              ال
 ١٦١ ستلقى بعدي جهدا

 ٩٩ سجدت شكراً فيما أبالين من أميت                                          
 ٣٢٥ سجدت شكراً لريب فيما أبالين من أميت

 ٤٣١                                 سعف اجلنة منه كسوم ومقطعام         
 ٨ فاشفع تشفع                                                 … سل تعطه 
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 ٢٤٢ سلمان سابق الفارس                                                        
 ١٥٥      مسعت احلسن بن علي قام خطيبا                                       

 ٤٦٢ مسعت هذه مل أمسع مثلها 
 ٣٨ يا حرام :   قوماً يقولون يف شعارهم مسع رسول اهللا 

 ٤٢٢ سنان بن سلمة ولد يوم حنني                                              
 ٢٩ سيلحد فيه رجل من قريش                                                 

 ١٠٩  أي األجلني قضى موسى                               اهللا سئل رسول 
 ٢٧٦   أي الناس خري                                         سئل رسول اهللا 

 ٣٦١  يصنع باخلمس                             سئل كيف كان رسول اهللا 
 ٤٧٥  أي املؤمنني أكيس سئل النيب 

   حرف الشني 
 ٢٣٨  ثالثة نفر من أمته                                               شبه النيب 

 ٤٣٢ الشجر والنخل أصوهلا وسوقها اللؤلؤ                                       
 ٣٨٧ شعاركم يا عشرة                                                               

 ٤١٧ تر مع األشعري                                                 شهدت فتح تس
 ٤١٢  عليا ومل يتلقه                                                      شيع النيب 

   حرف الصاد 
 ٢٩٨ الصالة يف مسجد قباء كعمرة                                                    

 ٣٠٠ يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة                                    صالة 
 ٣٢٢، ٣٢١  على محزة                                                   صلى رسول اهللا 

 ٩٨ صلوا علي فإن صالة علي زكاة لكم                                             
  حرف الضاد 

 ٤٦٣  الكافر أو ناب الكافر ضرس
 ٢٣٣ ضم سعد يف القرب ضمة ، فدعوت اهللا أن يكشف عنه                           

  حرف الطاء 
 ٣٧٠ طيب الكالم ، وبذل السالم ، وإطعام الطعام                                   

   حرف العني 
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 ٢١٩                                      عائشة زوجي يف اجلنة                       
 ٢٣٨ عرض علي األنبياء                                                                
 ٨٢ عصرتيها ؟ لو تركتيها ما زال قائما                                              

 ٥٠٥                                      العلم علمان ، علم يف القلب                
 ٦٧ على رسلكم                                                                      
 ١٣٣ عليكم باألمري وأصحابه                                                          

 ١٣٣                                    عليكم باألمني وأصحابه                       
 ٣٨٣ عليكم بالرمي ، فإنه خري                                                         
 ٧٢ عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل                                                    

 ٢١٨                                    عن حسبها تسألين ؟                           
 ٤٣٠ العنقود أبعد من صنعاء                                                            

  حرف الغني 
 ١٣٥ غفر اهللا لك ما قدمت وما أخرت                                                 

   حرف الفاء 
 ٢١٨وال أحب أن حتزن أو جتزع                                    فاطمة مضغة مين ، 

 ٣٤٨فإنا ال نستعني باملشركني على املشركني                                           
 ٥١٧ فضل العلم خري من فضل العبادة                                                   

 ٤٦ ث                                                           فضلنا على الناس بثال
 ٤٩٦ الفقر زين للمؤمن من عذار حسن                                                 

 ٤٨٤ فما ذكرت أصحاب األخدود إال تعوذت باهللا 
 ٤٣٦                 يف اجلنة من عتاق اخليل وكرام النجائب                           

   حرف القاف 
 ٣١٥  أهل هذه اجلزيرة من العرب على اإلسالم                      قاتل رسول اهللا 

 ٩١  أو من شاء اهللا منهم                                   قال أصحاب رسول اهللا 
 ٩٢                       إن اهللا قد أحسن الثناء عليك             قال جربيل للنيب 

 ١١٠ إنه آدر                                                              : قال له قومه 
 ٢٢١ قد أريت عائشة يف اجلنة ، ليهون علي بذلك مويت                                
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 ٣٦٩                   فأسلمت                               قدمت على رسول اهللا 
 ٤٢٠  املدينة وأنا ابن عشر                                                   قدم النيب 

 ٢٩١  من كل جنس رجل                                              قرأ على النيب 
 ٣١٤                   يف سيب اجلاهلية                              قضى رسول اهللا 

 ٣٣٨ قم يا زبـري                                                                        
 ١٠١  إن شئت أعطيناك مفاتح األرض وخزائنها                            قيل للنيب 

  حرف الكاف 
 ١٢٢                             يوم بدر على العريش   كان أبو بكر مع رسول اهللا 

 ١٢٢  مكان الوزير                                    كان أبو بكر الصديق من النيب 
 ٢٣٨ يف صورة دحية الكليب                                      كان جربيل يأيت النيب 
 ٣٩٢، ٣٩١  سوداء كانت راية رسول اهللا 

 ٤٨٤ذا ذكر أصحاب األخدود                                          كان رسول اهللا إ
 ٣١٢ شديد البطش                                                     كان رسول اهللا 
 ٧٧ خيطب إىل جذع                                                 كان رسول اهللا 
 ١٠٦الكتاب على جربيل يف كل رمضان                      يعرض كان رسول اهللا 
 ٥٢٥ يواسي الناس بنفسه                                             كان رسول اهللا 
 ٣٥٩ يؤتى بالغنبمة فيقسمها على مخسة                               كان رسول اهللا 

 ٣١٨بيض                                       كان سيما املالئكة يوم بدر الصوف األ
 ٣٨٥كان شعار األنصار عبد اهللا ، وشعار املهاجرين عبد الرمحن                         

 ١٩٩  إذا اغتسل                                              كان عبد اهللا يستر النيب 
 كان عبد اهللا يلبس النيب٢٠٠ ميشي أمامه                                      نعليه و 

 ٩٤  كبش مصور كان يف ترس النيب 
 ٧٦  جذع يف قبلته                                       كان يف مسجد رسول اهللا 

 ٣٩٥  أبيض                                                      كان لواء رسول اهللا 
 ١٥٦  إذا مل يغز أعطى سالحه عليا أو أسامة                               لنيب كان ا

 ٣٣٠  يبـرد                                                                كان النيب 
 ١٠٨كأين أنظر إىل موسى عليه السالم له جؤار إىل اهللا                                 
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 ١٠٨  أنظر إىل موسى عليه السالم هابطا من الثنية                                 كأين
 ٣١٧  إىل جموس هجر                                                كتب رسول اهللا 
 ٣٥٧  كتابا بني املهاجرين واألنصار                                 كتب رسول اهللا 
 ٢٢  امللك بالسحر                                                       كذلك عربها

 ٤٨١ كفى باملوت مزهدا يف الدنيا                                                      
 ٣٧٩ إين رأيت عليه عباءة قد غلها                                              ! كال 

 ٦٨ نبيكم إال مفاتيح اخلمس                                          كل شيء أويت 
 ٥٥ كل نيب قد أعطي عطية فتنجزها                                                  

 ٣٧                                                   - يعين زكاة الفطر –كنا نؤديه 
 ٣٧  بعين اجلد                                   - ل اهللا كنا نورثه على عهد رسو

 ١٢٧ حيسا يف قعب                                              كنت آكل مع النيب 
 ٨٤كنت أول األنبياء يف اخلَلق ، وآخرهم يف البعث                                   

 ٤٠٤ت                                              كنت يف غزاة ، فاستأذنت ، فتعجل
 ١٦كيف أصبحت يا حارث بن مالك ؟                                               
 ١٥كيف أصبحت يا عوف بن مالك ؟                                                

 ١٢٩                                كيف تصنعون يف فتنة تثور يف أقطار األرض ؟     
 ٤٨٠كيف ذكره للموت ؟                                                               
 ١٣٧كيف رأيتم صحابة صاحبكم ؟                                                     

 ٩الدراسة ص  كيف وقد قيل 
   حرف الالم 

 ٥٠٤  تكونوا قسيسني ورهبانا ال آمركم أن
 ٢٤٨ال أبايع ، إن الناس يهاجرون إليكم وال اجرون إليهم                             

 ٥٢٤ ال أزال بني أظهرهم يطؤون عقيب 
 ٥٢٨ال أكلمك إال كأخي السرار حىت ألقى اهللا                                         

 ٣ة                                                                  ال إميان ملن ال أمان
 ٣٨٣ال حتضر املالئكة شيئا من هلوكم                                                    

 ٣٣٥ ال تقاتلهم حىت تدعوهم                            : ال تدعه من خلفه ، وقل له 
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 ٢٧١ما دام فيكم من رآين وصاحبين                                      ال تزالون خبري 
 ٢١٢ال تسبوا خالدا ، فإنه سيف من سيوف اهللا                                         
 ٤٠٤ال تطرقوا النساء                                                                     

 ٤١٦ذه وال مدينة الكفر وال الديلم                                            ال تفتح ه
 ٣٣٦، ٣٣٥ال تقاتل القوم حىت تدعوهم                                                         
 ٢٥٨ال تقدموا قريشا فتضلوا ، وال تأخروا عنها فتضلوا                                 
 ٢٨٩ال تقل لبين متيم إال خريا                                                             
 ٢٧ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون                                         
 ٢٧  ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذابا                                           

 ٢٧١ال متس النار مسلما رآين ، أو رأى من رآين                                        
 ٣٦٦ال متنوا لقاء العدو ، وسلوا العافية                                                   

 ٢١٢         ال تؤذوا خالدا ، فإنه سيف من سيوف اهللا                                
 ١٩٢ال تؤذوين يف عباس                                                                 
 ٣٥٦ ال حاجة لنا يف جيفته وال ديته                                                     

 ٥٤١             ال حول وال قوة كنـز من كنوز اجلنة                                 
 ٤١٣ال طاعة يف معصية اهللا                                                              
 ٤١٣ال طاعة ألحد يف معصية اهللا عز وجل                                              

 ٥١١ ال ، ولكن السبعة الدنانري اليت أتيت ا أمس
 ١٩٣ري حىت حيبوكم هللا ولقرابيت                                             ال يبلغوا اخل

 ١١٩ال يتأمرنّ عليكما أحد بعدي                                                       
 ٣٦٢ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر                                              

 ١٠ ، ٩، ٤زين الزاين حني يزين وهو مؤمن                                                 ال ي
 ٧ال يشبع الرجل دون جاره                                                          
 ٤١٦ال يفتحها علي أبداً وال القسطنطينية                                               

 ١١٣ أنا خري من حيىي بن زكريا                               : ال ينبغي ألحد أن يقول
 ٥٠٧ إن العيش عيش اآلخرة ! لبيك 

 ٧٥لبيك وسعديك واخلري يف يديك                                                    
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 ١٤٩                                لتقيمن الصالة ولتؤتن الزكاة                       
 ٥١٥لزوال الدنيا أهون على اهللا من هذه على أهلها                                     
 ٣٦٧لصوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة                                            

 ٣٦٧                           لصوت أيب طلحة أشد على املشركني من فئة            
 ٧٤لعل لصاحبكم عند اهللا أفضل من ملك سليمان                                    

 ١٧٨ لقد أتاين البشري لكة أهل جنران 
 ٢٣٢، ٢٣١ لقد اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ                                               

 ٢٣١ لوفاة سعد بن معاذ لقد اهتز العرش 
 ٢١٠ لقد أويت أبو موسى مزمارا من مزامري آل داود                                   
 ٢٠٩ لقد أويت هذا مزمارا من مزامري آل داود                                          

 ١٢٥                لقد تركوا ، أو ردوا خري هذه األمة                               
 ١٦٩ لقد رأيت بطلحة أربعة وعشرين جرحا                                          

 

 ٨٧ ثالثا ما رآها أحد قبلي                                 لقد رأيت من رسول اهللا 
 ٣١١                                          لقد رأيتنا يوم بدر وحنن نلوذ برسول اهللا 

 ٢٢١لقد رأيتها يف اجلنة ليهون بذلك علي مويت                                           
 ١٨٧لقد رأيته يف اجلنة وجناحيه مضرجني بالدماء                                         

 ١٦٤                   لقد زوجتكه وإنه ألول أصحايب إسالما                           
 ١٧٣لكل نيب حواري ، وحواري الزبري بن العوام                                         
 ٥٥لكل نيب دعوة مستجابة                                                              

 ٣١٣ للجبان أجران
 ٣٦٠ هللا سهم ، وهلؤالء أربعة 

 ١٧٨ أن يالعن أهل جنران                                             رسول اهللا ملا أراد
 ٤٧١ملا أري إبراهيم ملكوت السموات واألرض                                          

 ٤١٩                                             ملا أسلم عكرمة بن أيب جهل أتى النيب 
 ٦٢ أيت بدابة دون البغل                                                 أسري بالنيب ملا

 ٢٣٧ملا أصيب سعد بن معاذ بالرمية يوم أحد                                              
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 ٦٢ملا كان ليلة أسري يب وأصبحت مبكة                                                 
 ٣٢٤ملا نزل نكاح زينب انطلق زيد بن احلارثة                                            
 ٤٥٥املتحابون يف اهللا على عمود من ياقوتة محراء                                         

 ٤٠٩             ِلم لَم يدع عمرو الناس أن يوقدوا النار                                 
 ٨٨مل يزل ملك يسترين منها                                                             

 ١٧٤ يوم بدر غري فرسني                                              مل يكن مع النيب 
 ١٩٣                     لن يصيبوا خريا حىت حيبوكم هللا ولقرابيت                        

 ٢٠١ هلو أثقل عند اهللا يوم القيامة ميزانا من أحد                                         
 ٢٩٦ لو أن اإلميان معلق بالثريا                                                            

 ٤٦٠                            لو أن حجرا مثل سبع خلفات ألقي يف شفري جهنم      
 ٤٨٢لو شاء اهللا جلعلكم فقراء كلكم  ال غين فيكم                                       
 ٨٥لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت ما قمتم ا                                           

 ٢٩٦                               لو كان الدين بالثريا لتناوله ناس من فارس           
 ٢١لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجال من العجم                                   
 ٥٦لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال                                        

 ٤٠٥                                فالنة خرجت           : لو ال أن تكون سنة ويقال 
 ١٣٢لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حىت أطوف                                       
 ١١٨ليدخلن رجل من أهل اجلنة ، فدخل أبو بكر                                        

 ٥٠                          لريدنّ علي احلوض رجال ممن صحبين                      
 ٥٢٣ليس أحد عند اهللا أفضل من معمر يعمر يف اإلسالم                                  
 ٢٨٤ليس ذاك لك وال لقومك                                                             

 ٥٢٠                            ليس شيء أحب إىل اهللا من قطرتني وأثرين               
 ١١١أنا خري من يونس بن مىت                                       : ليس لعبد أن يقول 

 ٣٤٦ليس من مولود يولد إال على هذه الفطرة                                              
 ٣٠٧                                   ليس من وال يلي أمة قلَّت أو كثرت               

 ١٦٦لينتهين أو ألبعثن إليهم رجال كنفسي                                                 
 ٢٩٣لئن كنت أحسنت القتال لقد أحسن سهل                                            
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 ٧                                         ليس املؤمن الذي يشبع وجاره جائع إىل جنبه
  حرف امليم 

 ٧ما آمن يب من بات شبعان وجاره جائع                                               
 ٥٤ ما أحاديث حتدث ا بلغتنا ؟

 ٢٨١ما اختلف الناس قط إال كان احلق مع مضر                                           
 ٤٩٣ما أخلص عبد أربعني صباحا إال ظهرت                                              

 ٤١١!                                                                ما أدري بأيهما أفرح 
 ١٠٤          كنت أمرن مجال يل                                       : ما أصابه ؟ قال 

 ٢١٦، ٢١٥ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء                                                    
 ٥٢٣ما أعظم عند اهللا من رجل مؤمن يعمر يف اإلسالم                                    

 ٥٤ ما أنتم جزء من ألف جزء ممن يرد علي احلوض
 ٢٢٩ زيد بن احلارثة يف جيش                                         ما بعث رسول اهللا

 ٥٧  كما بني أيلة ومضر ما بني طريف حوض النيب 
 ١٢٥ ما بني البيت املدينة رجل خري من عمر

 ٣١مات رسول اهللا ومل يوص                                                             
 ٣٦  يل وترك ابنةمات موىل

 ٢٠٤ما خري عمار بني أمرين إال اختار أرشدمها                                            
 ٥٠٣ ضاحكا أو متبسماً                                               ما رئي رسول اهللا 

 ١٨ ما سألين أحد قبلك ، هي الرؤيا الصاحلة 
 ١٩٧ لك حذائي فتخنسما شأين ؟ أجع

 ٢٩٤ما صنعت يف ركب البجليني ؟                                                        
 ٥٣٢ما عمل ابن آدم من عمل أجنى له من النار                                            

 ٥١٠                           ما فعلت الذهب ؟                                          
 ٣٣٧ قوما قط حىت يدعوهم                                           ما قاتل رسول اهللا 

 ١٩٣ ما كانوا ليؤمنوا حىت حيبوكم لقرابيت 
 ٢٤١لقد أشبع من العلم                                              ! ما لسلمان ثكلته أمه

 ٢١٢ما لكم ولسيف من سيوف اهللا                                                        
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 ١٧٢ ما لك يا زبيـر ؟ 
 ٢٠٥ما مات عمار                                                                          

 ١١٣                                     ما من أحد إال وقد أخطأ                         
 ١١٣ما من أحد إال يلقى اهللا قد هم خبطيئة أو عملها                                       
 ٢٢٥ما من أصحايب أحد إال لو شئت ألخذت من خلقه                                   

 ٣٠٦م القيامة                                                ما من أمري ثالثة إال يؤتى به يو
 ٣٠٤ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال                                       
 ٥٢٠ما من جرعة أعظم أجرا عند اهللا من جرعة غيظ                                      

 ٥٢٠ني أحب إىل اهللا من قطرة يف سبيله                                        ما من قطرت
 ٣٠٧ما من وال يلي رعية من املسلمني                                                     

 ٥١٩ ما يبكيك ؟ 
 ٣٢٨                ما حيل يل من غنائمكم ما يزن هذه                                   

 ٢٠٣ لِرجل عبد اهللا يف امليزان أثقل من أحد! ما يضحككم 
 ٢٩٠ما يضرك إذا كانت ذات دين ومجال                                                  
 ١١٣ما ينبغي أن يكون أحد خريا من حيىي بن زكريا                                       
 ٧ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو إىل جنبه                                         
 ٤٥٤املتحابون جباليل هلم منابر من نور                                                     

 ٢٧٦ مثل أصحايب يف الناس كمثل امللح يف الطعام 
 ٥٢١ فهم مثل املؤمنني يف توادهم وتعاط

 ٢٨ مذكور يف الدنيا ، مذكور يف اآلخرة
 ٢٨٢مرحبا ، أنتم مين                                                                       
 ٢٨٦مرحبا بابنة أخي ، ابنة نيب ضيعه قومه                                                 

 ١٥ مولمرحبا باحلامل واحمل
 ١٢٧  هو وعائشة مر عمر برسول اهللا 

 ٧٦ مري غالمك النجار أن يعمل أعوادا
 ٥٢٩ املساجد بيوت املتقني 

 ٢٩٧املسجد الذي أسس على التقوى هو مسجدي                                        
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 ٢٢٣                       معاذ بني يدي العلماء يوم القيامة رتوة                          
 ٢٢٤ معاذ بني يدي العلماء يوم القيامة نبذة                                          
 ٢٧٨ معقل املسلمني من املالحم دمشق                                               

 ٤١٠  يوم أحد باملشركني مكر رسول اهللا 
 ٢٠٦ ىل املشاشملئ عمار إميانا إ

 ١٦٣ امللك يف قريش ، هلم عليكم 
 ٢٠١ مم تضحكون ؟

 ١٥٧ من آذى عليا فقد آذاين
 ٢٤٨ من أحب األنصار أحب اهللا حىت يلقاه                                          
 ٢٤٩ من أحب األنصار أحبه اهللا                                                      

 ٥٣٣ من أحب أن يرتع يف رياض اجلنة 
 ١٨١ من أحبين فليحبه ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب                                 
 ٢٧٣ من أخاف األنصار أخاف ما بني هذين                                         

 ٢٧٣                    من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا                              
 ٢٧٣ من أخاف أهل املدينة فقد أخاف ما بني جنيب                                  

 ٤٩٣ من أخلص هللا تعاىل أربعني يوما
 ٣٧٧، ٣٧٦ من ارتبط فرسا يف سبيل اهللا                                                     

 ٢٩٢                                                      من أنتم ؟ أنتم بنو رشدة   
 ٧٦ من أي شيء منرب رسول اهللا 

 ١٢ من ترك الصالة حبط عمله                                                      
 ١٢ من ترك صالة مكتوبة حىت تفوته 

 ١٢                           من ترك العصر حىت تفوته                             
 ٢٩٨ من تطهر يف بيته مثّ أتى مسجد قباء 

 ٢٩٨ من توضأ فأحسن وضوءه                                                       
 ٢٩٨ من توضأ يف منـزله مث أتى مسجد قباء                                        

 ٣٩٦  اهللا ما متىن                                       من جاء منكم برأسه فله على
 ٢٩٨ من خرج حىت يأيت هذا املسجد                                                



 
                                 فهرس املوضوعات  -٧٩٤-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                 

 
 

 ٢١٧ من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها                                        
 ٤١٧                                           من دلّ على دانيال فبشروه باجلنة     

 ١٩ من رآين يف املنام فقد رآين                                                      
 ٢٣ من رأى منكم رؤيا ؟

 ٤٩٣ من زهد يف الدنيا أربعني يوما                                                   
 ٢٧٢ ليه لعنة اهللا                                                 من سب أصحايب فع

 ١٦٠ من سب عليا فقد سبين
 ١٢٦ من شهد منكم جنازة ؟                                                         
 ٣١٦ من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا                                                 
 ١٠٠ من صلى علي صالة واحدة صلى اهللا عليه عشر صلوات                      

 ١٠٠  كتبت له عشر حسنات                                 من صلى على النيب 
 ٥٢٢ من طال عمره وحسن عمله                                                    

 ٢٠٧ من عادى عمارا عاداه اهللا
 ٥٣٨ من قال حني يأوي إىل فراشه                                                   

 ٥٣٠ سبحان اهللا وحبمده                                                   : من قال 
 ٥٢٧ قبح اهللا الدنيا: من قال 
 ٥٣٤ ال إله إال اهللا وحده ال شريك له: من قال 

 ٣٤٤  ؟                                                                  من قتل هذه
 ٢٢٧من كان حيب اهللا ورسوله فليحب أسامة                                             
  ،  ١٣٧،١٣٩،١٤٠من كنت مواله فعلي مواله                                                           

١٤٨،١٦٥، ١٤٧ 
 ١٣٧ من كنت وليه فعلي وليه

 ٤٧٧من مل ينس املقابر والبلى ، وترك زينة الدنيا                                           
 ٥٣٥ ، ٥٣٤ من منح منحة ورق أو منحة لنب 

 ٣٠٢ من ويل أحدا من الناس أيت به يوم القيامة 
 ٣٠٢من ويل شيئا من أمور املسلمني أيت به يوم القيامة                                     
 ١٧٣من يذهب فيأتيين خبرب بين قريظة                                                       
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 ١٣٤ ها يف املسجد ؟ من يشتري هذه الربعة ويزيد
 ٢٠٧ من يعاد عمارا يعاده اهللا                                                               

 ٥٢١ املؤمن من أهل اإلميان مبنـزله الرأس من اجلسد 
  حرف النون 

 ٢٦٢         الناس تبع لقريش يف هذا األمر                                                 
 ٢٥٢ الناس دثار ، واألنصار شعار                                                           
 ٣٢٧ نصييب منها لك                                                                        

 ١٨٠ نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان 
 ٢١٢                                                              نعم العبد خالد بن الوليد 

 ٣٣٩  يعين أبا جهل                                             – سيفه نفلنا رسول اهللا 
 ٤٠٠  أن يسافر الرجل وحده                                             ى رسول اهللا 
 ٤٠١  أن يسلك الرجل وحده                                            ى رسول اهللا 
 ٣٤٦  عن قتل النساء                                                      ى رسول اهللا 
 ٣٠٩  من خصاء اخليل والبهائمى رسول اهللا 

  حرف اهلاء 
 ٦٦                                               هاتوا خطاما                             

 ٧٨ هب يل هذا البعري أو بعنيه                                                             
 ٤٦١ ، ٤٦٠ هذا حجر رمي به يف النار                                                             

 ٥٢٦  حتسن يلقك                                                       هذا دينكم ، وأينما
 ٧١ هذا الذئب ، وما الذئب ؟                                                             
 ٢٥٥ هذا رسول عامر بن الطفيل ، يتهددين                                                 

 ١٣٠ ابه يومئذ على احلق                                                         هذا وأصح
 ٥٠٠ هذه أكلة من النعيم ، تسألون عنها يوم القيامة 

 ٧١ هذه ذئاب أتت ختربكم أن تقسموا هلا من أموالكم                                   
 ٥٠١ شر                                          هذه مثل أعمالكم يا بين آدم يف اخلري وال

 ٣١٠ هذه مطية شيطان                                                                     
 ٤٤٦ هل تدرون على أي شيء حيشرون؟                                                  

 ٥١٦                                                هل عندك شيء تطعمنا ؟              
 ٢٥٩ هل فيكم من غريكم ؟                                                               

 ٣٥ هل كان له فيكم نسب
 ٣٥ هل كان له من وارث                                                                  
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 ١٩٤ ههنا ، فإنك صنو أيب                                                          هلم 
 ٤٨٣ هلموا إيلّ ، فأقبلوا إليه فجلسوا                                                     
 ٢١١  هم قوم هذا                                                                        
 ٢٨٩ هم ضخام اهلام ، ثبت األقدام                                                      
 ٨٢ هنيئا لك يا أم مالك                                                               

 ٣٩٠       هو طليق اهللا ورسوله                                                        
   حرف الواو 

 ١٥٣ ]                                                 ألم سلمة [ وأنت من أهل بييت  
 ١٣١ وددت أن عندي بعض أصحايب                                                   

 ١٣٨                إن كان علي ألقرب الناس عهدا برسول اهللا ! والذي أحلف به 
 ٤٤٣  إن أهل اجلنة ليزدادون                        والذي أنزل الكتاب على حممد 

 ٤٩ والذي نفسي بيده إين لقائم على احلوض الساعة                             
 ٣٨  ورثَ ثالث جدات                                                           

  ٧٣  ريب أن يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا                              وعدين
 ٧٣   وعدين ريب عز وجل أن يدخل من أميت اجلنة مائة ألف                     
 ٥٦ ولو كنت متخذا خليال الختذت ابن أيب قحافة خليال                        

                     ١٢١                                        وما لك ال يبارك لك وقد أعطاك نيب 
 ١٨٤  ونعم الراكبان                                                                 
                      ٤٤٩  وهل تدرون ما جنات عدن ؟                                                

                      ١٩٨  يته يا عبد اهللا ؟                                                        وهل رأ
 ٤٠٣ الواحد شيطان ، واالثنان شيطانان                                            

                     ٤٢١    املدينة                                             ولدت حني قدم النيب 
                     ٣٣٢ ومن تشبه بقوم فهو منهم                                                     

   حرف الياء 
                       ٢٢٦ ما خبلت من والية يهود                                       ! يا أبا احلباب 

                      ١٦٠  فيكم وال تغريون ؟                     أيسب رسول اهللا ! عبد اهللا يا أبا 
 ٣ إنه ال إميان ملن ال أمانة له                                                  ! يا أيها الناس 
 ٣٠٠                         اوا نساءكم عن لبس الزينة                      ! يا أيها الناس 

 ٧٢ يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا                                                    
 ١٦٥ أتبغض عليا                                                                     ! يا بريدة 

 ٢٥٥                                                        يأىب ذلك عليك بنو قيلة            
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 ٢٨٧ ما شعاركم ؟                                                               ! يا بين عبس 
 ٤٦١ حجر                                                          : يا جربيل من هذا ؟ فقال 

 ٥٩  طولت عليك ؟                                                                !يا حذيفة 
 ٢١٢ ِلم تؤذ رجال من أهل بدر                                                      ! يا خالد 

 ٩٧     أرأيت إن جعلت صاليت كلها                                         ! يا رسول اهللا 
 ٤٨ إن لك حوضا ؟                                                           ! يا رسول اهللا 

 ٣٠١ نفس تنجيها                                                 ! يا عباس يا عم رسول اهللا 
 ١٤٢                      أما ترضى أن تكون مين مبنـزلة هارون                   ! يا علي 
 ١٤٤ إن لك كنـزا يف اجلنة ، وإنك ذو قرنيها                                      ! يا علي 

 ١٥٧ واهللا لقد آذيتين                                                                 ! يا عمرو 
 ١٠٢                                                هل عندك من لنب تسقينا          ! يا غالم

 ١٣ يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك                                                     
 ٤٣٧ يتزاور أهل اجلنة ؟                                                              

 ٣٦٥                                                  جيري على املسلمني رجل منهم 
 ٣٦٤ جيري املسلمون بعضهم                                                          
 ٢٩ حيلها وحيل به رجل من قريش                                                 

 ٤٦٨                                     حيمل الناس على الصراط يوم القيامة      
 ٤٥٩ خيرج عنق من النار يوم القيامة                                                
 ٢٤٥ خيرج من النار بشفاعة رجل من أميت                                         

 ٢٤٥                      يدخل اجلنة بشفاعة رجل من أميت                       
 ٤٨٧ يذكر اهللا برؤيتهم                                                             
 ٣٢٦ يسألين زماماً من النار                                                         

 ٤٦٣ يسلط على الكافر يف قربه 
 ٢٧٤ حاب                                      يطلع عليكم أهل اليمن كأم الس

 ٤٦٣ يعظم أهل النار يف النار                                                       
 ٢٠٨ يقدم عليكم قوم هم أرق أفئدة                                               

 ٤٤                                :                       يقول غلمان أهل اجلنة 
 ٤٦٩ يوضع الصراط وله حد كحد املوسى                                         
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  فهرس الكلمات واألماكن والقبائل

  ٢٩٠ آل حاجب بن زرارة 
 ١١٠ األدرة 
 ١ أرب 

  ٤٤٧ أسكفّة الباب 
 ٩٩ األسواف 

 ١٣٧  أكب عليه 
  ٤٤٧ أملّ 
  ٣٥٢ لرباذين ا

 ١٨٩ البلقاء 
 ٤١٥ بلنجر
 ٤١٧ تستر

 ٥٢ تقاحم 
 ٢١٢ ثنية لفت 

 ٢١٢ ثنية هوشاء 
  ٢٧٥ جذام 
 ٨٣ جفنة

 ٥٢ اجلنادب 
  ٢٥٤ حبل العاتق 

 ٥٢ حجز 
  ٢٧٥ حدس 
  ٥٠٦ حزن 
 ١٧٩ احلقو 
  ٢٠٢ محش 

 ١٧٠ حواري  
 ١ حواشي 

  ٣٠٨ احلوة 
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  ٥١٦ خصم 
 ٦٦ اخلطام 

 ٢٤٧ دثار 
 ١٤٣ ذو قرنيها 

 ٢٢٢ رتوة 
 ٢٣٣ رحبة 
 ٥ رضخ 

  ٢٣٧ رقأ 
  ٤٨٨ روع 

  ٤٣٩ الزرازير 
 ١٥٣ السدة 
  ٤٣٦ سعف 
  ٣٠٢ سلت 
  ٥١٦ سهم 
 ٤١٧ سوس

 ٦٦ شد عليه 
 ٢١٢ شسع 
 ٢٤٧ شعار 
 ٥٠٢ الشن  
 ٤٢٦ صرر

 ١٩١ الصنو 
 ١١٨ الصور 
  ١٢٩ صيصية 
 ١٨٦ ضرج 
  ٣٩٦ الضبنة 

 ٢٥ ظبة 
 ٢١ عرب 



 
                                 فهرس املوضوعات  -٨٠٠-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                 

 
 

  ٤٣٦ العجم 
  ٥٠١ عذار 

  ٣٥٢  العراب 
 ١٦ عزف

  ٢٦٤ عضادة الباب 
 ٢١ عفر 
  ٣٩٥ العقر 
 ٨٢ عكّة 

 ٦٧ على رسلكم 
 ١٦ عواء 

  ٢٥٩ العواثر 
 ٢٥٢ عيبة 

 ١٥٣ غدف 
 ١٣٨ غدير خم 

  ٣٧٧ غلق 
 ٥٢ الفراش 

 ٦٢ فظع 

 ٨٨ الفهر 
٤٤٧  قذى  

  ٣٤١ قرقيسيا 
 ٢٣٦ كبد بنفسه 

  ٢٤٧ كرش 
  ٤٩٧ كفل 
  ٤٥٢ كوى 
 ١٢٥ البة 
 ٢٥٤ ألم 

 ٨٩ املتهوك 
 ١٠٤ مرن 

 ١ مشدد 

  ٤٣٦ مقطعات 
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 ٦٦ املشفر 
  ٢٨٦ مالعب األسنة  

  ٣٧١ املن  
  ٤٤٢ املياثر 
 ٢٢٣ نبذة 
 ٥٤ جنز 

  ٤٨٨ نفث 
 ٢٣٧ نفح 
 ٦٢ نفض
 ٣٤٠  احلديث منى

 ١ نواجذ 
  ٥٣٩ هتر 
 ٨٨ هجا 
 ١٥ هواجر
 ١٩٨ وحش 
  ٢٥٤ وشح 
  ٣٥٢ اهلني 

 ١٥ يتضاغون 
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     فهرس األعالم املترجم هلم يف البحث مرتبة أمساؤهم ترتيبا ألف بائياً
رقم احلديث  االسم 

 ٣٢٨ أبان بن عبد اهللا البجلي األمحسي 
 ٣٤١ ر بن عبد اهللا البجلي إبراهيم بن جري

 ١٣٣ إبراهيم بن طهمان اخلراساين 
 ٩٩ إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري 

 ١٠٠ إبراهيم بن العوام 
 ٥٢٤ إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي 

 ٣٢٧ إبراهيم بن املهاجر البجلي 
 ٣٢٩ إبراهيم بن ميمون النحاس 

 ١٩٢ شيباين إبراهيم بن هراسة ال
 ٣٨ إبراهيم بن يزيد النخعي 

 ٦٦ أجلح بن عبد اهللا بن حجية 
 ٧٤ أمحد بن عبد اهللا بن يونس 

 ٢٨ أمحد بن حممد بن حرب ، أبو احلسن امللحمي 
 ٣٤٦ األحوص بن حكيم العنسي اهلمداين 

 ٢٢ إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن األودي 
 ٣١ أرقم بن شراحيل األودي 

 ٤٦٥  بن سنان القرشي األزهر
 ١٢٩ أسامة بن خرمي 

 ٢٣٥ إسحاق بن راشد 
 ٦٥ إسحاق بن سامل 

 ٣٢٩ إسحاق بن سعد بن مسرة 
 ٢٥١ إسحاق بن سعد بن عبادة األنصاري

 ٢٩ إسحاق بن سعيد بن عمرو بن العاص 

 ٤٨١             إسحاق بن سليمان الرازي                                                      
 ٧٣ إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة  
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 ٢١٣ إسحاق بن احلارث= إسحاق بن عبد اهللا بن كنانة 
 ٥١٦ إسحاق بن منصور السلويل 

 ٢٦٧ إسرائيل بن موسى أبو موسى البصري 
 ٣١ إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق 

 ٣٠٧ إمساعيل بن إبراهيم األودي البصري الكندي
 ١٠ ل بن إبراهيم ابن علية إمساعي

 ٣٠ إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر 
 ١٤٣ إمساعيل بن رجاء الزبيدي 

 ٢١٩ إمساعيل بن مسيع احلنفي 
 ٢٥٩ إمساعيل بن عبيد بن رفاعة البغالين 

 ٣٤٥ إمساعيل بن مسلم املكي 
 ٢١٦ إمساعيل بن يعلى الثقفي البصري أبو أمية 

 ٦٧ األسود بن قيس العبدي 
 ١١٥ األسود بن هالل 

 ٤٨٧ أشعث بن إسحاق بن سعد القمي األشعري 
 ١٠٨ أشعث بن سوار الكندي صاحب التوابيت 

          ١١٥ أشعث بن أيب الشعثاء 
 ٤٩ أنيس بن أيب حيىي األسلمي 

 ١٣٢ إياس بن سلمة بن األكوع األسلمي 
 ١٣٠ كيسان : أيوب بن أيب متيمة 

 ٨٩ األمويأيوب بن موسى 
    حرف الباء 

 ٣٩٢ حبر بن كنيز الباهلي أبو الفضل البصري 
 ٢٣ بدر بن عثمان 

 ١١٩ بسطام بن مسلم العوذي 
 ٣٠٢ بشر بن عاصم بن عبد اهللا املخزومي 

 ٣٤٠ بشر بن عاصم الليثي 
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 ٣٩٦ بشري بن عقبة الدورقي 
 ٥٣٨ بكري بن أيب السميط 

 ٢٦٣ بكري بن وهب اجلزري 
 ٢١٥ الل بن أيب الدرداء ب

 ٥١٨ ز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القسريي
 ٩٢ بيان بن بشر األمحسي 

   حرف التاء 
 ٣٦٣ متيم بن طرفة الطائي املسلي 

 ٤٧٠ متيم بن غيالن بن سلمة الثقفي الطائفي 
   حرف الثاء 

 ١٠٧ ثابت بن أسلم البناين 
 ٤٣٩ مثامة بن عقبة احمللمي 

 ٢٩٠ بن يزيد احلمصي أبو خالدثور 
  حرف اجليم 

 ١٨٣ جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي الكويف
 ٧٧ جرب بن نوف البكايل اهلمداين 

 ٢٧٥ جبلة بن عطية الفلسطيين 
 ٢٦٦ جبري بن أيب صاحل 

 ١٢٨ جرير بن عبد احلميد بن قرط الضيب 
 ٢٦٨ جعدة بن هبرية 

 ٤٥٤ أبو عبد اهللا جعفر بن برقان الكاليب الرقي 
 ٣٠٤ جعفر بن حيان أبو األشهب السعدي العطاردي

 ٥١٦ جعفر بن زياد األمحر 
 ١٦٢ جعفر بن عون بن جعفر املخزومي 

 ٤٢ )جعفر الصادق ( جعفر بن حممد بن علي اهلامشي 
 ١٢٨ جعفر بن بن أيب املغري اجلزاعي 

 ١٥٢ مجيع بن عمري التيمي
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 ١٢٣ جهم بن أيب اجلهم 
   حرف احلاء 

 ٤٢ حامت بن إمساعيل املدين 
 ١٩ حامت بن أيب صغرية البصري 

 ٤٨٢ حامت بن وردان بن مروان السعدي 
 ٣٦٩ احلارث بن أيب ذياب بن عبد الرمحن الدوسي املدين 

 ٣٤ احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي 
 ٣٧٦ احلارث بن عبد اهللا األعور اهلمداين احلويت 

 ٢٧٤ احلارث بن عبد الرمحن القرشي العامري 
 ٥٢٢ احلارث بن أيب يزيد 

 ٣١١ حارثة بن مضرب العبدي 
 ١٠١ قيس األسدي : حبيب بن أيب ثابت 

 ١٠٤ حبيب بن أيب فديك ، أبو فديك 
 ٤٥٤ حبيب بن أيب مرزوق الرقي

 ٣٦٨ حبيب املعلم أبو حممد البصري موىل معقل بن يسار
 ١٦٧ طاة النخعي القاضي احلجاج بن أر

 ٢٢ احلر بن الصباح النخعي 
 ١٣٥ حسان بن عطية احملاريب 

 ٣٦ حسن بن صاحل بن حي اهلمداين 
 ٣١٧ احلسن بن حممد بن علي بن أيب طالب 

 ١٠ احلسن بن موسى األشيب
 ١١  احلسن بن يسار البصري 

 ١١ احلسني بن علي اجلعفي 
 ٨٠ احلسني بن واقد املروزي 

 ٤٣٢ احلصني بن جندب بن احلارث اجلنيب أبو ظبية   
 ٢١ احلصني بن عبد الرمحن السلمي 

 ٥٢ حفص بن محيد القمي 
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 ٣٣٧ حفص بن غياث بن طلق النخعي الكويف 
 ٦ احلكم بن عتيبة 

 ٣٧٩ احلكم بن عطية العيشي البصري 
 ٢٤٩ احلكم بن ميناء املدين 

 ٩٢ حكيم بن جابر بن طارق األمحسي 
 ٥٩ حكيم بن حكيم بن عباد األنصاري 

 ٥١٨ حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي والد ز
 ٢٨ محاد بن أسامة القرشي أبو أسامة 
 ٤ محاد بن سلمة بن دينار البصري

 ٤٣١ محاد بن أيب سليمان األشعري 
 ٢٤٨ محزة بن أيب أسيد األنصاري الساعدي 

 ٣٦ سي محيد بن عبد الرمحن بن محيد الروا
 ٤٥٥ محيد بن عطاء األعرج القاص 

 ٤٠٤ محيد بن قيس األعرج املكي أبو صفوان 
 ٣٤٠ محيد بن هالل بن هبرية العدوي 

 ١٤٠ حنش بن احلارث بن لقيط النخعي 
   حرف اخلاء 

 ٢٩١ خالد بن دينار التميمي السعدي أبو خلدة 
 ٥٢٧ خالد بن سعيد بن أيب مرمي القرشي التيمي املدين 

 ٦٤ خالد  بن اللجالج احلمسي 
 ١٢٣ خالد بن خملد القطواين 

 ٦٤ خالد بن معدان الكالعي احلمصي 
 ٣٤٣ خالد الفرز 

 ٣٤٨ خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب األنصاري 
 ٢٨٥ خشرم اجلعفري ابن حسان 
 ١٩ خلف بن خليفة األشجعي 

 ١٠١ خيثمة بن عبد الرمحن بن سربة اجلعفي الكويف 
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  حرف الدال 
 ١٩٢ داود بن شابور أبو سليمان املكي 

 ١٧٦ داود بن أيب عوف الربمجي ، أبو اجلحاف 
 ٣٠٠ داود بن مدرك 

 ١٤٨ داود بن يزيد بن عبد الرمحن األودي أبو يزيد 
 ٤٦٧ دراج أبو السمح بن مسعان
  حرف الذال 

 ٥٠٢ ذر بن عبد اهللا بن زرارة املرهيب اهلمداين 
 ٦٦ ل بن حرملة األسدي ذيا

   حرف الراء 
 ٦٦ راشد بن سعد املقرئ احلمصي 

 ٣٤٤ راشد بن كيسان العبسي أبو فزارة 
 ٤٦ ربعي بن حراش أبو مرمي العبسي 
 ٣٥٩ الربيع بن أنس البكري أو احلنفي 

 ١٤٣ رجاء بن ربيعة الزبيدي أبو إمساعيل الكويف 
 ٣٥٩  رفيع بن مهران الرياحي أبو العالية

 ٥٣ الركني بن الربيع بن عميلة الفزراي 
 ١٤٠ رياح بن احلارث النخعي أبو املثىن الكويف

  حرف الزاي 
 ٥٣٧ زاذان أبو عمرو الكندي 

 ١١ زائدة بن قدامة الثقفي 
 ١٦ زبيد بن احلارث اليامي 

 ٣٨١ الزبري بن ِخريت البصري 
 ٣٢٣ الزبري بن عدي اهلمداين اليامي 

 ٥٧  بن حبيش األسدي زر
 ٦٢ زرارة بن أيب أوىف العامري احلرشي 

 ٥٥ زكرياء بن أيب زائدة أبو حيىي الكويف 
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 ١٨١ زهري بن األقمر الزبيدي 
 ٤٥ زهري بن حممد التميمي 
 ٧٤ زهري بن معاوية اجلعفي
 ٤٧٨ زياد بن جراح اجلزري

 ٦٢ زياد بن فياض اخلزاعي 
 ٢٦٤  احلارث البصري زياد بن خمراف املزين أبو

 ٥٠٣ زياد بن أيب مسلم أبو عمر الفزاري 
 ٣٣ زيد بن أسلم العدوي 

 ٢ زيد بن احلباب 
 ٢٦٢ زيد بن أيب عتاب موىل معاوية

 ٥١٣ زيد بن وهب اجلهين أبو سليمان الكويف 
 ١٢٢ زيد بن يثيع اهلمداين 

     حرف السني 
  ١ سامل بن أيب اجلعد 
 ٢٨٦  األفطس سامل بن عجالن
 ١١٩ السري بن حيىي 

 ٩٩ سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف
 ٣٨٩ سعد بن سعيد بن قيس األنصاري

 ٣٢٩ سعد بن مسرة بن جندب
 ١٩ سعد بن طارق بن أشيم أبو مالك األشجعي 

 ١٣٧ سعد بن عبيدة السلمي أبو محزة الكويف 
 ٤٩٦ سعد بن مسعود الكندي التجييب املصري 

 ٢٤٨ سعد بن املنذر بن أيب محيد الساعدي 
 ٢٧٠ سعيد بن إياس اجلريري أبو مسعود الدمشقي 

 ٤٦٧ سعيد بن أيب أيوب اخلزاعي    
 ٣٣٢ سعيد بن جبلة 
 ٦ سعيد بن جبري 
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٤٠٨، ٤٠٧ سعيد بن ذي حدان 
 ٣٨١ سعيد بن زيد بن درهم  األزدي اجلهضمي 

 ٧٣ سعيد بن أيب سعيد املقربي 
 ٥٤٠ عيد بن سليمان بن زيد بن ثابتس

 ٨٤ سعيد بن أيب عروبة اليشكري 
 ٢٩ سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص

 ١٩٣ سعيد بن مسروق الثوري 
 ١٤٧ سعيد بن وهب اهلمداين اخليواين 

 ٣٧٥ سعيد البزار ، مل أجد له ترمجة 
 ٢٥١ سعيد الصراف  ، مستور 

 ١٣٦ سفيان بن حسني الواسطي 
 ٧ ان بن سعيد بن مسروق الثوريسفي

 ٧٦ سفيان بن عيينة اهلاليل
 ٧٦ سلمة بن دينار أبو حازم 

 ٤ سلمة بن دينار والد محاد بن سلمة 
 ١٤٤ سلمة بن أيب الطفيل 

 ١٥٩ سلمة بن كهيل احلضرمي أبو حيىي الكويف 
 ٤٢٢  صحايب–سلمة بن احملبق اهلذيل 

 ١٢٦ سلمة بن وردان الليثي أبو يعلى 
 ٤ سليمان بن حرب 

 ٤٨ سليمان بن حيان أبو خالد األمحر 
 ٦١ سليمان بن أيب سليمان أبو إسحاق الشيباين 

 ١٢٥ سليمان بن ِطرخان التيمي 
 ٤٦٧ سليمان بن عمرو بن عبد الليثي ، أبو اهليثم 

 ٤٧٧ سليمان بن فروخ األزدي 
 ٣٤٠ سليمان بن املغرية القيسي 

 ١٨  ، األعمش سليمان بن مهران
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 ٤٠ سليمان بن يسار اهلاليل 
 ٢١١ مساك بن حرب بن أوس الذهلي البكري 
 ٥ مساك بن الوليد احلنفي اليمامي أبو زميل 

 ٤٢٢ سنان بن سلمة بن احملبق اهلذل

 ٢٦٣ سهل أبو األسد القراري 

 ٢٦١   سهل بن أيب حثمة   صحايب صغري                                         
 ١٧ سويد بن غفلة اجلعفي 

 ٣٩٨ سالم ين سليم احلنفي أبو األحوص
 ٣٦٢ سيار بن أيب سيار أبو احلكم العنـزي الواسطي 

   حرف الشني 
 ٢٥٧ شبابة بن سوار املدائين 

 ١٥٣ شداد بن عبد اهللا القرشي أبو عمار الدمشقي 
 ٤٨٦ شراحيل بن يزيد املعافري 

 ٢٧ لنخعي شريك بن عبد اهللا ا
 ٣٤ شريك بن عبد اهللا بن أيب منر 

 ١٠ شعبة بن احلجاج 
 ١٥٢ شعبة بن عياش أبو بكر 

 ١٩٦ شعيب بن يسار موىل ابن عباس
 ٥٦ شقيق بن سلمة األسدي أبو وائل 

 ١٦٢ شقيق بن أيب عبد اهللا موىل آل احلضرمي الكويف 
 ٧١ مشر بن عطية األسدي 

 ٣٧٤ ي شهر بن حوشب األشعري الشام
 ٣١٩ شيبان بن عبد الرمحن النحوي التميمي أبو معاوية البصري 

  حرف الصاد 
 ٣٥٢ صاحل بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز أبو حممد املدين

 ٥٠٣ صاحل أبو اخلليل هو ابن أيب مرمي 
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 ٤١٤            صبيح بن طاىب                                                               
 ١٥٢ صدقة بن سعيد احلنفي الكويف 

 ٣٣٠ صدقة بن يسار اجلزري نزيل مكة
 ١٧ الصعق بن احلزن البكري 

 ٤٩٤ صفوان بن سليم املدين 
 ٣٦٩ حممد البصري ) أبو(صفوان بن عيسى الزهري 

 ٧٥ صلة بن زفر العبسي
  حرف الضاد 

 ٤٣٠ ضرار بن مرة الشيباين األكرب الكويف 
  حرف الطاء 

 ١٩ طارق بن أشيم 
 ٢٩٥ طارق بن شهاب البجلي

 ٣٣٢ طاوس بن كيسان اليماين 
 ٤١٧ طريف بن جمالد اهلجيمي أبو متيمة                                                     

 ٩٧ الطفيل بن أيب بن كعب 
 ١٤٥ طلحة بن جرب 

 ٢٦٠ املدين طلحة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري 
 ٣٠٨ طلحة بن عمرو املكي احلضرمي

 ٥٣٤ طلحة بن مصرف بن عمرو اليامي 
 ٨٥ طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي 

 ٥٢٤ طلحة بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي املدين
   حرف العني 
 ٨ عاصم بن سليمان األحول 

 ١٥٠ عاصم بن ضمرة السلويل الكويف 
 ٢٤٧  قتادة األوسي األنصاري عاصم بن عمر بن

 ٥٦ عاصم بن أيب النجود األسدي 
 ١٩٩ عامر بن أسامة بن عمري أبو املليح اهلذيل
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 ١٦٠ عامر بن شرحيل الشعيب 
 ٩ عباد بن عبد اهللا بن الزبري

 ٢٨٢ عباد بن العوام بن عمر الكالعي أبو سهل 
 ١٢ عبادة بن ميسرة املنقري 

 ٢٨ عبادة بن نسي 
 ٢٠٠  العامري موىل بين عامر عباس

 ٢١ عبد اهللا بن إدريس بن يزيد األودي 
  ١٣٧ عبد اهللا بن بريدة بن احلصيب األسلمي

 ١٩٧ عبد اهللا بن بكر بن حبيب السهمي 
 ٣٩١ عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري 

 ٤٥٤ عبد اهللا بن ثوب أبو مسلم اخلوالين
 ٤١ حلارث بن نوفل املطليب عبد اهللا بن ا

 ١٨١ عبد اهللا بن احلارث الزبيدي النجراين املكتب
 ٢٢٢ عبد اهللا بن حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص أبو بكر

 ٢١٦ عبد اهللا بن ذكوان القرشي أبو الزناد 
 ١٢ عبد اهللا بن زيد بن عمرو أبو قالبة 

 ٦٨ عبد اهللا بن سلمة املرادي الكويف 
 ٦١  بن شداد بن اهلاد الليثي عبد اهللا

 ٢٠٠ عبد اهللا بن شداد الكناين       مل أجد له ترمجة  
 ١٢٩ عبد اهللا بن شقيق العقيلي 

 ٢٢٠ عبد اهللا بن صفوان بن أمية اجلمحي  
 ٢٧١ عبد اهللا بن عامر بن يزيد اليحصيب املقرئ
 ٢٩٧ عبد اهللا بن عامر األسلمي أبو عامر املدين 

 ٢٣٠ بن عبد الرمحن بن أبزى اخلزاعيعبد اهللا 
 ٣٦٩ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب ذباب 

 ٢٥٩ عبد اهللا بن عثمان بن خثيم
 ١٢٣ عبد اهللا بن عمر بن حفص العمري 
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 ٢٧٦ عبد اهللا بن عمرو بن مرة 
 ٤١٣ عبد اهللا بن عمرو العجلي 

 ٢٧٥ عبد اهللا بن عوف الدمشقي 
 ١٩١ انعبد اهللا بن عون بن أرطب

 ٢٧١ عبد اهللا بن العالء أبو الزبري الدمشقي 
 ١٣٤ عبد اهللا بن هليعة 

 ٧٩ عبد اهللا بن املبارك املروزي  
 ٢٦٢ عبد اهللا بن مبشر موىل أم حبيبة 

 ٤٥ عبد اهللا بن حممد بن عقيل اهلامشي 
 ٧ عبد اهللا بن املساور 

 ٤٧٥ عبد اهللا بن مسور بن عبد اهللا أبو جعفر املدائين 
 ٢٧٠ عبد اهللا بن مولة القشريي 

 ٢٨١ عبد اهللا بن املؤمل بن وهب املخزومي 
 ٣٠٩ عبد اهللا بن نافع موىل ابن عمر 

 ٢٩٦ عبد اهللا بن أيب جنيح بن يسار املكي 
 ٢٧٣ عبد اهللا بن نسطاس األنصاري 

 ١٦ عبد اهللا بن منري اهلمداين
 ١٥٧ عبد اهللا بن نيار األسلمي 

 ٤٣٥  بن أيب اهلديل أبو املغرية الكويف عبد اهللا
 ٣٥ عبد اهللا بن الوليد العدين 

 ٣٦٥ عبد اهللا بن يزيد املعافري احلبلي 
 ٤٦٦ عبد اهللا بن يزيد املكي أبو عبد الرمحن املقرئ

 ٢٢٩ عبد اهللا بن يسار موىل مصعب بن الزبري 
 ٢٦١ عبد األعلى بن عبد األعلى البصري السامي 

 ٣٧٤ ميد بن رام الفزاري املدائينعبد احل
 ٣٥ عبد ربه بن نافع الكناين أبو شهاب 

 ٢٦٠ عبد الرمحن بن األزهر



 
                                 فهرس املوضوعات  -٨١٤-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                 

 
 

 ٧٠ عبد الرمحن بن إسحاق بن احلارث الواسطي 
 ٣٨٨ عبد الرمحن بن أيب بكرة الثقفي 

 ٢٠٥ عبد الرمحن بن ثروان أبو قيس األودي 

 ٤٦٧                                                  عبد الرمحن بن حجرية اخلوالين         
 ٣٤٨ عبد الرمحن بن خبيب بن يساق املزين األنصاري

 ٣٦٦ عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اإلفريقي 
 ٣٦٤ عبد الرمحن بن سلمة بن املنهال اخلزاعي 

 ٤٢٥ عبد الرمحن بن سليمان بن عبد اهللا بن الغسيل
 ١٦٩ ن الكناينعبد الرمحن بن سليما

 ٤٨٦ عبد الرمحن بن شريح املعافري 
 ٢٥١ عبد الرمحن بن أيب مشيلة األنصاري املدين 

 ٢٢٠ عبد الرمحن بن أيب الضحاك 
 ٦٤ عبد الرمحن بن عايش احلمصي السكسكي 

 ٧٨ عبد الرمحن بن عبد العزيز
 ٤١٥ عبد الرمحن بن عبد اهللا بن األصبهاين 

 ٦٤  بن سابط اجلمحي عبد الرمحن بن عبد اهللا
 ٥٦ عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة املسعودي 

 ٧٤  صحايب –عبد الرمحن بن علقمة الثقفي 
 ١٣٧ عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي 

 ٣٤٤ عبد الرمحن بن أيب عمرة 
 ٥٣٤ عبد الرمحن بن عوسجة اهلمداين 

 ٣٤٢ عبد الرمحن بن كعب بن مالك أبو اخلطاب األنصاري 
 ٢١ عبد الرمحن بن أيب ليلى

 ٢٢٠ عبد الرمحن بن حممد بن زيد بن جدعان 
 ٢٧ عبد الرمحن بن مغراء

 ٨ عبد الرمحن بن ملّ أبو عثمان النهدي 
 ٢١٦ عبد الرمحن بن هرمز أبو داود األعرج 
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 ٩٤ عبد الرمحن بن يزيد بن جابر 
 ٨٣ عبد الرمحن بن يزيد الفايشي 

 ١٨٢  أبو مزردعبد الرمحن بن يسار
 ١٧٠ عبد الرحيم بن سليمان الكناين 

 ٣٦ عبد العزيز بن رفيع األسدي 
 ٣٢٦ عبد العزيز بن عبد الصمد العمي 

 ١٠٤ عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز األموي 
 ٣٣٨ عبد الكرمي بن مالك اجلزري احلضرمي

 ٤٠٤ كة عبد الكرمي بن أيب املخارق أبو أمية املعلم البصري نزيل م
 ٧ عبد امللك بن أيب بشري 

 ٣١٣ عبد امللك بن حبيب األزدي أبو عمران اجلوين 
 ١٤٢ عبد امللك بن محيد بن أيب غنية 

 ٣٥٠ عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي املكي 
 ٣٠ عبد امللك بن عمري بن سويد اللخمي 

 ٨٥ عود عبد امللك بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مس
 ١٢٤ عبد امللك بن ميسرة اهلاليل أبو زيد العامري 

 ٣٦١ عبد الواحد بن زياد العبدي البصري 
 ٣٦٨ عبد الوهاب بن عبد ايد بن الصلت أبو حممد البصري الثقفي 

 ٣٤ عبدة بن سليمان الكاليب الكويف 
 ١٠٦  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة اهلذيل –عبيد اهللا بن عتبة 

 ٢٣ عبيد اهللا بن مروان 
 ٣١ عبيد اهللا بن موسى باذام العبسي 
 ٢٥٩ عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي 
 ٤٧ عبيد بن عمري بن قتادة الليثي 
 ٦٧ عبيدة بن محيد التيمي الكويف 
 ٣٢ عثمان بن حكيم هو ابن عباد 

 ٤١٦ عثمان بن عاصم بن حصني األسدي أبو احلصني 
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 ٨٠ ألزدي أبو يك عثمان بن يك ا
 ٣٠٦ عجالن والد حممد بن عجالن 

 ١٨٧ عدي بن ثابت األنصاري الكويف 
 ٢١٧ عراك بن مالك الغفاري الكناين 

 ٨٦ عروة بن الزبري بن العوام 
 ٢٧٢ عطاء بن أيب رباح القرشي املكي 

 ١ عطاء بن السائب 
 ٢٧٣ عطاء بن مسلم اخلفاف 

 ١٨ عطاء بن يسار اهلاليل 
 ٥٥ عطية بن سعد بن جنادة العويف 

 ١٥٤ عطية أبو املعذل الطحاوي 
 ٢٤ عفان بن مسلم الباهلي 
 ٤٦٨ عقبة بن صهبان األزدي 

 ١٧ عقيل احلعدي 
 ٥ عكرمة بن عمار العجلي 
 ٥٢ عكرمة موىل ابن عباس

 ٣٢٨ علباء بن أيب علباء 
 ٢٠٧ علقمة بن قيس بن عبد اهللا النخعي 

 ٤٨٠ رثد احلضرمي أبو احلارثعلقمة بن م
 ٢٣١ علقمة بن وقاص الليثي 

 ٥٢١ علي بن إسحاق السلمي أبو احلسن املروزي الداراكاين 
 ٣٨٩ علي بن حسني بن علي بن أيب طالب زين العابدين 

 ٥٦ علي بن حفص املدائين 
 ٤٢١ علي بن رباح بن قصري اللخمي أبو عبد اهللا املصري 

 ١٣ ن علي بن زيد بن جدعا
 ٥٩ علي بن عبد الرمحن بن ربيعة 

 ٥٠١ علي بن علي بن جباد بن رفاعة أبو إمساعيل الرفاعي البصري   
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 ٢ علي بن مسعدة 
 ٦١ علي بن مسهر القرشي قاضي املوصل 

 ٦ علي بن هاشم بن الرييد الرييدي 
 ١٥٩ عليم الكندي 

 ٩٥ عمار بن معاوية بن الدهين البجلي 
 ٢٦ ة األنصاري عمارة بن خزمي

 ٤٨٩ عمر بن محزة بن عبد اهللا بن عمر 
 ٣٣٥ عمر بن ذر بن عبد اهللا بن زرارة املرهيب اهلمداين 

 ٢٨٠ عمر بن راشد بن شجرة اليمامي أبو حفص 
 ٢٠٦ عمر بن أيب زائدة اهلمداين الوادعي 

 ٢٣ عمر بن سعد بن عبيد أبو داود احلفري 
 ١٨٧ ي عمرو بن دينار األثرم اجلمح

 ١٨٥ عمرو بن شرحبيل اهلمداين أبو ميسرة الكويف 
 ١٧ عمرو بن عبد اهللا أبو إسحاق السبيعي 

 ٣٨٠ عمرو بن عثمان بن عبد اهللا التيمي 
 ٣٢٨ عمرو بن غزي ابن أخي علباء 

 ٤٧٦ عمرو بن قيس املالئي 
 ٢٠٢ عمرو بن أيب قيس الرازي األزرق
 ١٤ ي عمرو بن مرة بن عبد اهللا اجلمل

 ٤٧٨ عمرو بن ميمون األودي 
 ٢٩٧ عمران بن أيب أنس القرشي العامري 

 ٤٥٣ عمران بن داور أبو العوام القطان 
 ٤٦٨ عمران بن زيد التغليب ، أبو حيىي الطويل 

 ١٩١ عمري بن إسحاق أبو حممد 
 ٢٦ عمري بن يزيد أبو جعفر اخلطمي 

 ٥١٩ الكويف عنترة بن عبد الرمحن الشيباين أبو وكيع 
 ٢٠٧ العوام بن حوشب الشيباين 
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 ٦٢ عوف بن أيب مجيلة األعرايب العبدي البصري 
 ١١٤ عوف بن مالك بن نضلة األشجعي أبو األحوص

 ٧٤ عون بن أيب جحيفة السوائي 
 ٤٣٥ عون بن اخلطاب بن عبد اهللا  

 ٥٢٠ العالء بن املسيب بن رافع الباهلي 
 ١٤٩ لتميمي عياش بن عمرو العامري ا

 ٣٧ عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح 
 ٢١١ عياض بن عمرو األشعري 

 ٣٥٩ عيسى بن أيب عيسى الزازي أبو جعفر 
 ٣٠٥ عيسى بن فائد أمري الرقة 

 ١٧٩ عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي 
   حرف الغني 

 ٣٣٦ غالب بن مهران التمار العبدي 
   حرف الفاء 

 ١٠ بن حيىي اهلمداين فراس 
 ٤١٧ فرقد بن يعقوب أبو يعقوب السبخي البصري 

 ١٦٥ الفضل بن دكني أبو نعيم املالئي 
 ١٥٧ الفضل بن معقل بن سنان األشجعي 

 ٢٨٩ فضيل بن عمرو الفقيمي التميمي 
 ٣٠٢ فضيل بن غزوان بن جرير الضيب أبو الفضل الكويف 

 ١٤٢ فضيل بن مرزوق األغر الرقاشي 
 ١٦٠ فطر بن خليفة املخزومي 

  حرف القاف 
 ٣٣٠ القاسم بن أيب بكر الصديق 
 ٥٣ القاسم بن حسان العامري 

 ٢٠٠ القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود املسعودي 
 ٢٦٥  القاسم بن حممد بن عبد الرمحن بن احلارث املخزومي 
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 ٢٠٦ القاسم بن خميمرة اهلمداين 
 ٣٧  عقبة بن حممد السوائي قبيصة بن

 ٢ قتادة بن دعامة 
 ٨٧ قدامة بن عبد اهللا العامري 

 ١٨٧ قطبة بن عبد العزيز بن سيادة 
 ١٣١ قيس بن أيب حازم 

 ١٥٩  قيس بن الربيع األسدي أبو حممد الكويف 
 ٤٤٣ قيس بن السكن األسدي الكويف 

 ٩٩ قيس بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة 
 ٣١٧ م اجلديل قيس بن مسل

  حرف الكاف 
 ٥٢٢ كثري بن زايد األسلمي أبو حممد املدين 

 ١٩٧ كريب بن أيب مسلم اهلامشي 
 ٩٨ كعب املديين أبو عامر 

 ١٢٩ كهمس بن احلسن 
   حرف الالم 

 ٤٣٧ لقيط بن املثىن الباهلي أبو املثىن 
 ٣٨١ ملازة بن زبار األزدي أبو الولبيد

 ٣٥٤ همي املصري ليث بن سعد الف
 ١٠ ليث بن أيب سليم 

   حرف امليم 
 ٤٧ مالك بن إمساعيل النهدي 
 ٧٢ مالك بن احلارث السلمي 

 ٣٢٦ مالك بن دينار البصري 
 ٤١٥ مالك بن صحار اهلمداين 

 ٥ مالك بن مرثد الزماين  
 ١٦ مالك بن مغول البجلي
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 ٧٧ جمالد بن سعيد اهلمداين 
 ٤٣ خزومي جماهد بن جرب امل

 ١٤٤ حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي 
 ٩ حممد بن إسحاق بن يسار الطليب 

 ٥٥ حممد بن بشر العبدي الكويف 
 ٢٧٤ حممد بن جبري بن مطعم بن عدي 

 ١١١ حممد بن جعفر غندر 
 ٢٧ حممد بن احلسن األسدي 

 ٨ حممد بن خازم أبو معاوية الضرير
 ٢٧٢ ألسد حممد بن خالد الضيب سؤر ا

 ٣٥٥ حممد بن راشد املكحويل اخلزاعي 
 ٣٢٤ حممد بن السائب الكليب 

 ٣ حممد بن سليم الراسيب أبو هالل
 ٣٩ حممد بن سريين أبو بكر البصري 

 ١٥ حممد بن صاحل األنصاري 
 ٢٩٩ حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة املطليب 

 ٢٦٦ حممد بن عبد اهللا بن الزبري األسدي 
 ٣٥٣ د بن عبد اهللا بن املهاجر الشعيثي حمم

 ٣١٩ حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان العامري املدين 
 ٢٤٦ حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصاري

 ٦ حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري
 ٢٢٣ حممد بن عبيد اهللا الثقفي 

 ٢٢٩ حممد بن عبيد بن أيب أمية الطنافسي 
 ٨٥ بن أيب عبيد بن معن حممد 

 ٣٠٦ حممد بن عجالن أبو عبد اهللا القرشي املدين 
 ٤٢ حممد بن علي بن احلسني أبو جعفر الباقر
 ٤٥ حممد بن علي بن أيب طالب بن احلنفية 
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 ٣٤ حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي 
 ١ حممد بن فضيل 

 ١٣٥ حممد بن القاسم األسدي 
 ٣٢ ظي حممد بن كعب القر

 ٢٩ حممد بن كناسة األسدي 
 ٤٥٣ حممد بن مروان البصري 

 ٢٤ حممد بن مسلم بن تدرس أبو الزبري املكي 
 ١٠٦ حممد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري اإلمام 

 ١٥٣ حممد بن مصعب بن صدقة القرقسائي 
 ١٧١ حممد بن املنكدر بن عبد اهللا التيمي 

 ٤٨٦ حممد بن هدية الصديف 
 ٥٢٩ مد بن واسع بن جابر األزدي حم

 ٣٥ حممد بن حيىي بن حبان 
 ٢٤٧ حممود بن لبيد األشهلي صحايب صغري  

 ٢٩٥ خمارق بن خليفة بن جابر أبو سعيد األمحسي
 ١٠ مدرك بن عمارة القرشي 
 ٥ مرثد بن عبد اهللا الزماين 

 ١١٦ مروان بن معاوية الفزاري 
 ٢٨٩ مسافر اجلصاص التيمي 

 ٣٤٨ تلم بن سعيد الثقفي الواسطي مس
 ٩١ مسروق بن األجدع اهلمداين 

 ٦٨ مسعر بن كدام بن ظهري اهلاليل 
 ١٥٩ مسعود بن سعد اجلعفي أبو سعد الكويف 

  مسكني بن بكري
 ٢٠ مسلم بن صبيح اهلمداين أبو الضحى  

 ٢١٩  مسلم بن عمران البطني 
 ٢٢١ لتيمي مصعب بن إسحاق بن طلحة بن عبيد اهللا ا
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 ٥٢١ مصعب بن ثابت بن عبد اهللا الزبريي 
 ١٢٧ مصعب بن سعد بن أيب وقاص

 ١٤٥ مصعب بن عبد الرمحن بن عوف
 ٣ مصعب بن املقدام 

 ٤١٧ مطرف بن مالك أبو الرئاب القشريي 
 ١٣٩ املطلب بن زياد الثقفي 

 ١٤٥ املطلب بن عبد اهللا بن املطلب بن حنطب 
 ٢٥٦  رافع الزرقي األنصاريمعاذ بن رفاعة بن

 ١٤ معاوية بن سويد املزين 
 ٢٥٧ معاوية بن قرة بن إياس املزين 

 ٩١ معاوية بن عمرو األزدي 
 ١٨٢ معاوية بن أيب مزرد املديين
 ٨٩ معاوية بن هشام القصار 
  معبد بن خالد بن مرين 

 ٥١٢ معبد بن خالد اجلهين 
 ١٢٥ معتمر بن سليمان  التيمي

 ٢٨٣ لى بن عبد الرمحن الواسطي مع
 ٨١ معلى بن منصور الرازي أبو يعلى 
 ٧٩ معمر بن راشد األزدي البصري 

 ٧٢ مغيث بن مسية األوزاعي 
 ٢٤٤ املغرية بن شبيل بن عوف األمحسي 

 ١٣٨ مغرية بن مقسم العنسي موالهم أبو حامت الكويف 
 ٣٧٠ املقدام بن شريح بن هانئ احلارثي الكويف 

 ٤٣ مقسم بن جبرة موىل ابن عباس رضي اهللا عنهما
 ٩٤ مكحول أبو عبد اهللا الشامي 

 ٤٧ مندل بن علي العنـزي 
 ٤٠٩ املنذر بن ثعلبة الطائي أبو النضر البصري
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 ٢٣٢ املنذر بن مالك بن قُطَعة أبو نضرة 
 ٥٢٥ منصور بن زاذان الواسطي أبو املغرية الثقفي 

 ٣٩ سلمي منصور بن املعتمر ال
 ٦ املنهال بن عمرو األسدي 

 ٣٦٩ منري بن عبد اهللا 
 ١٦٩ موسى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي 

 ١٦٩ موسى بن عبد اهللا بن إسحاق الطلحي التيمي 
 ١٤١ موسى بن عبد اهللا اجلهين 

 ٩٩ موسى بن عبيدة بن نشيط الربدي 
 ١٣٣ موسى بن عقبة 

 ٤٢١ موسى بن علي بن رباح اللخمي
 ١٢٧ - موسى الكبري –موسى بن أيب كثري 

 ١٩٢ موسى بن مسعود النهدي أبو حذيفة 
 ٦٤ موسى بن مسلم أبو عيسى الطحان 

 ١٤١ ميمون أبو عبد اهللا البصري 
   حرف النون 
  ناجية بن كعب األسدي 

 ٣٠٩ نافع موىل ابن عمر 
 ٦٧ نبيح بن عبد اهللا العنـزي 

 ١٥  أبو معشر–لسعدي جنيح بن عبد الرمحن ا
 ٨٣ النـزال بن سربة اهلاليل 

 ٤٨٥ نعمان بن أيب خالد البجلي 
 ٣٩٧ النعمان بن سعد بن حبتة 

 ٤٩٥ شل القرشي املدائين 
 ٢١٢  مل أجد له ترمجة –نيار 

   حرف اهلاء 
 ٤٦٢ هارون بن أيب إبراهيم الرببري
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 ٥١٩ شيباين عنترة بن عبد الرمحن ال: هارون بن أيب وكيع 
 ٢٥٨ هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص الزهري

 ١٤٦ هانئ بن هانئ اهلمداين 
 ١٥٥ هبرية بن يِرمي الشبامي أبو احلارث الكويف 

 ١٢٩ هرمي بن احلارث
 ٢٠٥ هزيل بن شرحبيل األودي الكويف 

 ٦٩ هشام بن حسان األزدي القردوسي 
 ٣٣ هشام بن سعد 
 ٣٣١ د اهللا الدستوائي سنربهشام بن أيب عب

 ٨٦ هشام بن عروة بن الزبري
 ٢٥٦ هشام بن هارون األنصاري 

 ١٢ هشيم بن بشري الواسطي 
 ١٣ مهام بن حيىي العوذي 

 ٦٢ هوذة بن خليفة الثقفي البكراوي 
   حرف الواو 

 ٣٥ واسع بن حبان بن منقذ األنصاري
 ٢٢٩ وائل بن دواد التيمي 

 ٢٠٦ وردان املؤذن 
 ٧ وكيع بن اجلراح 

 ٣٦٤ الوليد بن أيب مالك اهلمداين 
   حرف الياء 

 ١٨٧ حيىي بن آدم بن سليمان الكويف أبو زكريا
 ٣٣٥ حيىي بن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري

 ٤٥ حيىي بن بكري الكرماين 
 ٨٢ حيىي بن جعدة بن هبرية 

 ٨١ حيىي بن محزة بن واقد احلضرمي 
 ١٧٧  حيىي بن أيب حية الكليب 
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 ٥٤ حيىي بن سعيد بن حيان التيمي أبو حيان 
 ٤٨ حيىي بن سعيد األنصاري

 ٩ حيىي بن عباد بن عبد اهللا الزبريي
 ١٤٣ حيىي بن عبد امللك بن أيب غنية 

 ١٨٠ حيىي بن أيب كثري الطائي 
 ٤٥ حيىي بن أيب كثري الكرماين 
 ٤٤١  أيوب األزدي حيىي بن مالك املراغي أبو

 ٥٣٣ حيىي بن واضح األنصاري 
 ١٥٨ حيىي بن يعلى األسلمي الكويف 
 ٤٨٦ حيىي بن اليمان العجلي الكويف 

 ٤٦٠  يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاضي 
 ٣١٦ يزيد بن إبراهيم التستري 
 ٢٤٩ يزيد بن جارية األنصاري 

 ٥٤ يزيد بن حيان التيمي 
 ٤١  بن أيب زياد اهلامشي الكويف يزيد 

 ٣٦٢ يزيد بن صهيب الكويف أبو عثمان يزيد الفقري
 ١٤٨ يزيد بن عبد الرمحن بن األسود األودي 
 ٧٤ يزيد بن عبد الرمحن أبو خالد األسدي 

 ١٣٤ يزيد بن عمرو املعافري 
 ٣٧٠ يزيد بن املقدام بن شريح بن هانئ احلارثي 

 ٩ يزيد بن هارون السلمي
 ١٠٥ يزيد الفارسي 

 ١٩٦ يسار املكي أبو جنيح
 ٥٢ يعقوب بن عبد اهللا القمي األشعري 
 ٣٢ يعلى بن عبيد بن أي أمية الطنافسي

 ٤٠ يعقوب بن عتبة بن املغرية 
 ٤٧٠ يعلى بن عطاء العامري
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 ٤٤٩ يعلى بن مسلم بن هرمز املكي 
 ٨١ يوسف بن سليمان 

 ٢٩٨  يوسف بن طهمان موىل معاوية
  يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري 

 ١١٣ يوسف بن مهران البصري 
 ١٦٦ يونس بن أيب إسحاق أبو إسرائيل 
 ١٥٨  يونس بن خباب األسيدي الكويف 

 ٢٢٥ يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصري 

 الكىن

  أبو أسامة محاد بن أسامة 
  أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهللا 

  أبو األحوص سالم بن سليم احلنفي الكويف 
  أبو األحوص عوف بن مالك بن نضلة األشجعي 

  يعلى بن إمساعيل : أبو أمية بن يعلى 
  أبو أيوب األزدي  حيىي بن مالك 
   أبو أيوب املراغي األزدي امسه حيىي
 ٣٦ أبو بردة بن أيب موسى األشعري 

   بن عمر بن سعد أبو بكر بن حفص عبد اهللا بن حفص
  أبو بكر بن خالد بن عرفطة العذري 

 ١٤٧ أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي 
 ١٥٢ أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي شعبة 

  أبو متيمة  طريف بن جمالد اهلجيمي البصري 
 ١٣٤ أبو ثور الفهمي 

  أبو اجلحاف داود بن أيب عوف التميمي 
  عيسى الرازي أبو جعفر عيسى بن أيب 

  أبو جعفر الباقر حممد بن علي بن احلسني 
  أبو جعفر اخلطمي عمري بن يزيد 
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   أبو جعفر املدائين عبد اهللا بن مسور اهلامشي الكذاب
 ١٦٦ أبو اجلواب األحوص بن جواب 
 ١٣٣ أبو حبيبة موىل الزبري بن العوام 

  أبو حِصني عثمان بن عاصم بن حصني األسدي 
  و حيان حيىي بن سعيد بن حيان أب

  أبو خالد األمحر سليمان بن حيان 
  أبو خالد األسدي  يزيد بن عبد الرمحن

  أبو خلدة  خالد بن دينار التميمي السعدي 
  أبو داود عمر بن سعيد احلفري
 ٢٧٨ أبو الزاهرية حدير احلضرمي  

  أبو الزبري املكي حممد بن مسلم بن تدرس 
  ناد عبد اهللا بن ذكوان القرشي أبو الز

  أبو زميل مساك بن الوليد احلنفي 
 ٢٨ مل أجد له ترمجة: أبو سراعة 

   أبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي 
 ٤٠٤ أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف

  أبو سليمان العصري خليد بن عبد اهللا العصري 
   أبو سنان ضرار بن مرة الشيباين 

 ١٣١ موىل عثمان أبو سهلة 
  أبو شهاب ، عبد ربه بن نافع الكناين 

  أبو صادق األزدي الكويف مسلم بن يزيد 
 ١٨ أبو صاحل السمان ذكوان 

   احلصني بن جندب بن احلارث اجلنيب : أبو ظبيان 
  أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي 

 ٢٣ أبو عائشة األموي 
 ٥٣٣ أبو عبد اهللا القراظ 
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 ١٦٠ عبد أو عبد الرمحن بن عبد : بو عبد اهللا اجلديل أ
   أبو عبد الرمحن املقرئ عبد اهللا بن يزيد املكي 

 ١٦١ أبو عبيدة بن احلكم األزدي 
 ٣٣٩ أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود 

  أبو عثمان النهدي عبد الرمحن بن ملٍّ 
 ٥٣١ أبو عمر الصيين 

  ك بن حبيب األزدي أبو عمران اجلوين عبد املل
   أبو العوام عمران بن داور القطان البصري 

  أبو فزارة راشد بن كيسان العبسي 
   أبو قالبة  عبد اهللا بن زيد 

   أبو قيس األودي عبد الرمحن بن ثروان 
  أبو كثري الزبيدي زهري بن األقمر 

 ٢٦٤ أبو كنانة القرشي 
   اجلهضمي البصري أبو لبيد ملازة بن زبار األزدي

  أبو مالك األشجعي سعد بن طارق بن أشيم 
 ٣٢١   أبو مالك الغفاري 

 ٣٧٩ أبو املخيس اليشكري 
  أبو مراية عبد اهللا بن عمرو العجلي 

  أبو مزرد عبد الرمحن بن يسار 
    أبو مسلم اخلوالين عبد اهللا بن ثوب  

  أبو معاوية  حممد بن خازم 
  يح بن عبد الرمحن السندي أبو معشر  جن

 ١٨٩ أبو املليح اهلذيل عامر بن أسامة 
 ٤٥٠ امسه يزيد وقيل عبد الرمحن بن سفيان :  أبو املهزم  قيل 

  أبو موسى إسرائيل بن موسى البصري 
  أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل اهلمداين 

 ٢٩٦ أبو جنيح يسار املكي 
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  أبو نضرة املنذر بن مالك بن قطعة 
  أبو يك  عثمان بن يك
 ٢٨ أبو هفان املهزمي عبد اهللا

 ٤٧٢ أبو اهليثم سليمان بن عمرو بن عبد الليثي 
  أبو هالل حممد بن سليم الرسيب 
  أبو وائل شقيق بن سلمة بن دينار
  أبو الوداك جرب ين نوف اهلمداين 

 ٤٩ أبو حيىي األسلمي والد أنيس 
  ن بن زيد التغليبأبو حيىي الطويل عمرا

 ٤٦٣ أبو حيىي القتات  زادان 
  أبو يزيد األودي داود بن يزيد 
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 فهرس األعالم املترجم هلم ممن اشتهر بلقب
  األعرج عبد الرمحن بن هرمز 
   األعمش سليمان بن مهران 

  اإلفريقي عبد الرمحن بن زياد بن أنعم 
  ن بن عمرواألوزاعي عبد الرمح

  البهي عبد اهللا بن يسار موىل مصعب بن الزبري
  اجلريري سعيد بن إياس 

  الرقاشي يزيد بن أبان 
  الشعباين سليمان بن أيب سليمان أبو إسحاق 

   حممد بن السائب بن زياد بن بشر –الكليب 
  املسعودي عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة 

 ٢٧٥ لك بن كالب العامريمالعب األسنة عامر بن ما

 فهرس النساء املترجم هلن يف البحث
 ٨٧ جرة بن دجاجة العامرية الكوفية

 ٣٩١ عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة 
 ١٤١ فاطمة بنت علي بن أيب طالب 

 ٣٠٧ هند بنت معقل بن يسار 
 ١٣ أم حممد أمية بنت عبد اهللا 

 ١٣٨ أم موسى سرية علي بن أيب طالب 
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فهرس املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي 

باسم فيصل : د / ت )  ٢٨١: ت( البن أيب عاصم أمحد بن عمرو بن الضحاك اآلحاد واملثاين -١
 .هـ ١٤١١أوىل : اجلوابرة ، دار الراية ، الرياض ط

كر حممود عبد ، لشا ابن حجر العسفالين  مصنفاته ودراسة يف منهجه وموارده يف كتابه اإلصابة-٢
 .  هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ١٤١٧أوىل : املنعم ، ط 

 ) هـ ٨٤٠: ت (  بزوائد املسانيد العشرة ألمحد بن أيب بكر البوصريي إحتاف اخلرية املهرة -٣
 .هـ مكتبة الرشد ، الرياض ١٤١٩أوىل ، : عادل بن سعد والسيد حممود ، ط / ت
 .بشرح إحياء علوم الدين حملمد بن حممد الزبيدي ، دار الفكر، بريوتإحتاف السادة املتقني  -٤
من األحاديث املختارة للشيخ ضياء الدين حممد بن عبد الرمحن بن املستخرجة  األحاديث املختارة-٥ 

 .هـ، دار خضر، بريوت١٤١٠عبد امللك بن دهيش، ط أوىل: د/ ت) هـ٦٤٣: ت(أمحد املقدسي 
)  هـ ٧٣٩: ت (   لعالء الدين علي بن بلبان الفاسي يح ابن حبانصح اإلحسان يف تقريب -٦

 . هـ ١٤٠٨أوىل، : ط : شعيب األرنؤوط / مؤسسة الرسالة ، ت
محدي السلفي / ، ت ) هـ٥٨٢: ت (لإلشبيلي عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي األحكام الوسطى -٧

  ٠ هـ ١٤١٦وصبحي السامرائي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 
:  ت( للبيهقي أمحد بن احلسني املخرجة يف أحوال عباد اهللا تعاىل وأخالقهم األربعون الصغرى -٨

 .   هـ، دار البشائر اإلسالمية، بريوت١٤٠٨أوىل، : حممد نور ين حممد أمني املراغي، ط/ ، ت)٤٥٨
بد الباقي ط خرج أحاديثه حممد فؤاد ع) هـ٢٥٦(  لإلمام البخاري  حممد بن إمساعيل  األدب املفرد-٩
 . هـ  دار البشائر اإلسالمية، بريوت ١٤٠٩ثالثة : 
علي بن حممد / ت )  ٤٦٣( البن عبد الرب يوسف بن عبد اهللا األصحاب يف معرفة  االستيعاب-١٠ 

 . بريوت –هـ ، دار اجليل ١٤١٣أوىل : البجاوي ، ط 
، دار الفكر ، ) ٦٣٠:ت(مد  لعز الدين ابن األثري على بن حميف معرفة الصحابة  أسد الغابة-١١

 . بريوت
 .، دار الفكر، بريوت)٨٥٣: ت( البن حجر العسقالين أمحد بن علي الصحابة  اإلصابة يف متييز-١٢
: زهري بن ناصر الناصر ، ط: د/  البن حجر ، تبأطراف املسند احلنبلي املعتلي  إطراف املسند-١٣

 . الطيب ، دمشق ، بريوت أوىل ، دار ابن كثري ، دمشق ، بريوت ، دار الكلم
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حممد بن :د/ ، ت) ٣٨٨: ت ( للخطايب محد بن حممد يف شرح صحيح البخاري أعالم احلديث-١٤
 . هـ ، شركة مكة للطباعة ١٤٠٩أوىل : سعد آل سعود ، ط 

، )  هـ ٤٦٣: ت (  ، للخطيب البغدادي أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت  اقتضاء العلم العمل-١٥
 .هـ ، املكتب اإلسالمي ، بريوت١٣٨٩ثالثة ، : لباين حممد ناصر الدين ، ط الشيخ األ/ ت 
 .حممد أمني دمج ، بريوت :  ، تصحيح املعلمي اليمانيت ، الناشر  اإلكمال  البن ماكوال-١٦
عبد العلي عبد احلميد : د /  للرامهرمزي احلسن بن عبد الرمحن بن خالد، ت أمثال احلديث-١٧

 .هـ ، الدار السلفية ، اهلند ١٤٠٤أوىل : األعظمي ط
 .دار الفكر ، بريوت )  هـ٢٠٤: ت (  لإلمام الشافعي حممد بن إدريس  األم-١٨
عبد الرمحن بن حيىي : ت ) هـ٥٦٢: ت ( للسمعاين عبد الكرمي بن حممد بن منصور   األنساب-١٩

  .هـ ، الناشر حممد أمني دمج ، بريوت ، لبنان١٤٠١ثانية، : املعلمي ، ط 
 .هـ، بغداد ١٤٠٥رابعة، : أكرم ضياء العمري ط: ، د حبوث يف تاريخ السنة املشرفة -٢٠
: مجع من العلماء ، ط / ت) هـ ٧٧٤: ت (   البن كثري ، إمساعيل بن كثري  البداية والنهاية-٢١

 .أوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
  للبيهقي أمحد بن احلسني  البعث والنشور-٢٢
: ت (  عن زوائد مسند احلارث للحافظ اهليثمي نور الدين علي بن أيب بكر  الباحث بغية-٢٣
 .سعد عبد احلميد حممد السعداين ، دار الطالئع ، القاهرة / ، ت) هـ٨٠٧
 ، لعبد اهللا حممد الدرويش ، دار الفكر، بريوت يف حتقيق جممع الزوائد ومنبع الفوائد  بغية الرائد-٢٤

 .هـ ١٤١٤لبنان  
 للسريف احلسيين احلنفي الدمشقي السيد إبراهيم بن يف أسباب ورود احلديث  البيان والتعريف-٢٥

 .حسني حممد وهاشم عبد ايد : د / السيد ، ت 
ت ( البن القطان الفاسي علي بن حممد واإليهام الواقعني من كتاب األحكام  بيان الوهم-٢٦
 . بة ، السعودية احلسني آبت سعيد ، دار الطي: د/ ،  ت )هـ٦٢٨
: حممد إبراهيم اللحيدان، ط/  أو الصغري لإلمام البخاري حممد بن إمساعيل ، ت التاريخ األوسط-٢٧

 .هـ ، دار الصميعي ، الرياض ١٤٠٨أوىل  
 . ، دار الكتب العلمية، بريوت )هـ٤٦٢: ت( للخطيب البغدادي أمحد بن علي  تاريخ بغداد-٢٨
 .خمطوط  دمشق البن عساكر  تاريخ-٢٩
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، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع  )هـ٢٥٦: ت( لإلمام البخاري حممد بن إمساعيل  التاريخ الكبري-٣٠
 .مكة املكرمة 

هـ ، مركز البحث ١٣٩٩أوىل : أمحد نور سيف ، ط : د/ ت) هـ٢٣٣( البن معني  التاريخ-٣١
 .العلمي والتراث اإلسالمي جبامعة أم القرى 

عبد الصمد / ت) هـ٧٤٢:ت ( للمزي يوسف بن عبد الرمحن عرفة األطراف حتفة األشراف مب-٣٢
 .  هـ الدار القيمة ، اهلند ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ١٤٠٣ثانية : شرف الدين ط 

 .  من النار البن رجب احلنبلي  التخويف-٣٣
ط ضب) ٦٥٦: ت( للحافظ املنذري عبد القوي من احلديث الشريف  الترغيب والترهيب-٣٤

 .مصطفى حممد عمارة ، مطابع قطر الوطنية 
، ) ٨٥٣: ت( ، البن حجر علي بن أمحد العسقالين بزوائد رجال األئمة األربعة تعجيل املنفعة -٣٥
 . هـ ، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ١٤١٦أوىل ، : إكرام اهللا إمداد احلق ، ط: د/ ت
خالد عبد الرمحن / ، ت)٥١٦: ت( مسعود الفراء احلسني بن] معامل الترتيل  [  تفسري البغوي-٣٦

 .هـ ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ١٤٠٧الثانية ، : العك، مروان سوار ، ط 
: سعد بن عبد اهللا آل محيد ، ط / ، ت)  هـ٢٢٧: ت (  بن منصور اخلراساين   تفسري سعيد-٣٧

 .  هـ  ، دار الصميعي ، الرياض ١٤١٤أوىل 
 مصطفى مسلم حممد،: د/ ت) هـ٢١١: ت (لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين    تفسري القرآن-٣٨
 . أوىل ، مكتبة الرشد ، الرياض : ط 
أسعد / ت) هـ٣٢٧: ت( العظيم البن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد بن إدريس  تفسري القرآن-٣٩

 .حممد الطيب ، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة املكرمة 
: حممد إبراهيم البنا، ط : د/ ، ت)٧٧٤: ت( العظيم البن كثري إمساعيل بن كثري قرآن تفسري ال-٤٠

. أوىل ، الناشر دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، جدة، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، دار ابن حزم بريوت
حممد عوامة، / ت) هـ٨٥٢: ت(  ال بن حجر أمحد بن علي العسقالين  تقريب ذيب التهذيب-٤١
 .هـ ، دار الرشد ، حلب ، سورية ١٤٠٦أوىل ،  : ط
مصطفى بن أمحد العلوي وحممد /  البن عبد الرب ، ت التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد-٤٢

 .عبد الكبري البكري ، املطبعة امللكية ، الرباط 
/ ، ت)  هـ ٩٦٣ت (  البن عراق الكتاين علي بن حممد من األحاديث الشنيعة  تنـزيه الشريعة-٤٣

 .عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهللا بن حممد الصديق ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
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هـ ١٤٠٤أوىل،  : ، ط) هـ٨٥٢: ت ( ال بن حجر أمحد بن علي العسقالين  ذيب التهذيب-٤٤
 . لبنان  –م ، دار الفكر ، بريوت ١٩٨٤–
أوىل، : بشار عواد، ط/ ت) ٧٥٢:ت ( بن زكي يف أمساء الرجال للمزي، يوسف ذيب الكمال -٤٥

 .مؤسسة الرسالة ، بريوت 
 
عبد السالم هارون، الدار / ، ت  )٣٧٠: ـ (  لألزهري أبو منصور حممد بن أمحد  ذيب اللغة-٤٦

 .املصرية للتأليف والترمجة 
أوىل، : ، ط )هـ٣٥٤: ت ( البن حبان حممد بن حبان بن أمحد أيب حامت التميمي البسيت  الثفات-٤٧

 .هـ ، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد ، الدكن اهلند ١٤٠٠
: ت) هـ ٦٠٦ت ( ملبارك بن حممد بن األثري اجلزري  يف أحاديث الرسول  جامع األصول-٤٨

 .ثانية ، دار الفكر ، بريوت : عبد القادر األرناؤوط ، ط 
) ٤٦٣: ت ( أليب عمر يوسف بن عبد الرب يف روايته ومحله جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي -٤٩

 . دار الفكر ، بريوت 
هـ دار ١٣٩٨ثالثة، : ، ط)٣١٩: ت( للطربي حممد بن جرير  جامع البيان يف تأويل آي الذكر-٥٠

 .املعرفة بريوت 
 )  هـ ٧٦١: ت (  للعالئي صالح الدين بن خليل  جامع التحصيل يف أحكام املراسيل-٥١
 .  هـ ، عامل الكتب ومكتبة النهضة ١٤٠٧ثانية ، : دي السلفي ، ط مح/ ت
لإلمام ) صحيح البخاري (  وسننه وأيامه املسند من حديث رسول اهللا   اجلامع الصحيح-٥٢

 . هـ، دار السالم ، الرياض ١٤١٩الثانية، : ، ط)هـ٢٥٦:ت(البخاري حممد بن إمساعيل 
أوىل : ط ) هـ ٢٦١: ت(ني مسلم بن احلجاج القشريي  لإلمام أيب احلس اجلامع الصحيح-٥٣

 .هـ دار السالم للنشر والتوزيع ، الرياض ١٤١٩
هـ، دار الكتب ١٤٠٨أوىل :  للقرطيب األنصاري حممد بن أمحد، ط اجلامع ألحكام القرآن-٥٤

 .العلمية، بريوت ، لبنان 
هـ ، مطبعة ١٣٧١أوىل : ط ) ٣٢٧: ت( البن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد  اجلرح والتعديل-٥٥

 .جملس دائرة املعارف العثمانية ، حبيدر آباد الدكن ، اهلند 
 لعيشة بنت عوض املشعيب ، رسالة ماجستري ،  احلافظ أبو بكر بن أيب شيبة ومنهجه يف مصنفه-٥٦

 .جامعة أم القرى 
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: ، ط ) هـ٤٣٠ت (هللا  أليب نعيم األصفهاين أمحد بن عبد اوطبقات األصفياء  حلية األولياء-٥٧
 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ١٤٠٠ثالثة 
 لإلمام البخاري حممد بن إمساعيل والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل  خلق أفعال العباد-٥٨

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ١٤٠٤أوىل ، : ، ط)٢٥٦:ت(
، دار املعرفة، )هـ٩١١:ت(يوطي عبد الرمحن بن أيب بكر  للسيف التفسري باملأثور  الدر املنثور-٥٩

 .بريوت
 .دار املعرفة ، بريوت ) هـ ٤٣٠: ت ( أليب نعيم األصفهاين أمحد بن عبد اهللا  دالئل النبوة-٦٠
أوىل  : ، ط) ٤٥٨ت ( للبيهقي أمحد بن احلسني ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  دالئل النبوة-٦١

 .ية ، بريوت هـ ، دار الكتب العلم١٤٠٥
) هـ١٣٤٥:ت (حملمد بن جعفر الكناين  الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة -٦٢

 . هـ ، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ١٤٠٦رابعة : تقدمي حممد املنتصر الكتاين ، ط
ـ، دار ه١٤٠٦أوىل  : حممد سعيد بسيوين، ط / ت) هـ٢٤١ت (  لإلمام أمحد بن حنبل  الزهد-٦٣

 .الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان 
حبيب الرمحن / ، ت )  هـ ١٨١: ت (  البن املبارك عبد اهللا بن املبارك املروزي  الزهد والرقائق-٦٤

 . األعظمي ، دار الكتب العلية ، بريوت 
ىل أو: عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي، ط/ ت) هـ١٩٧: ت( لوكيع بن اجلراح الرؤاسي  الزهد-٦٥

 .هـ ، مكتبة الدار ، املدينة املنورة ١٤٠٤، 
أوىل : عبد الرمحن الفريوائي ، ط / ، ت ) هـ ٢٤٣: ت (  هلناد بن السري الكويف  الزهد-٦٦

 . هـ ، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي ، الكويت ١٤٠٦
، من أول عةعلى الكتب الستة، من األحاديث املرفو احلافظ أيب بكر بن أيب شيبة  زوائد مصنف-٦٧

 . الكتاب إىل آخر كتاب األميان والنذور، حلسني   النقيب، رسالة دكتوراة يف جامعة أم القرى 
هـ، دار القلم، ١٤١٧أوىل، : خلدون األحدب، ط:  ، د بغداد على الكتب الستة  زوائد تاريخ-٦٨
 .دمشق
رابعة ، : ، ط) هـ ١٤٢٠: ت( لأللباين حممد ناصر الدين الصحيحة  سلسلة األحاديث-٦٩

 .هـ املكتب اإلسالمي ، بريوت ١٤٠٥
رابعة ، : ، ط) هـ ١٤٢٠: ت( لأللباين حممد ناصر الدين الضعيفة  سلسلة األحاديث-٧٠

 .هـ املكتب اإلسالمي ، بريوت ١٤٠٥
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هـ دار السالم للنشر ١٤٢٠أوىل : ط ) هـ٢٧٥: ت ( أليب داود سليمان بن األشعث  السنن-٧١
  .والتوزيع ، الرياض

هـ دار السالم للنشر ١٤٢٠أوىل : ، ط )هـ٢٧٩: ت(للترمذي حممد بن عيسى  السنن -٧٢
 .والتوزيع، الرياض 

، دار السالم للنشر ١٤٢٠أوىل، : ، ط)هـ٢٧٣: ت ( البن ماجه حممد بن يزيد القزويين السنن-٧٣
 .والتوزيع ، الرياض 

 . دار الكتب العلمية ، بريوت )هـ ٢٥٥ت (  للدارمي عبد اهللا بن عبد الرمحن  السنن-٧٤
، تصحيح السيد عبد اهللا هاشم املدين، دار ) هـ٣٥٦:ت ( للدارقطين علي بن عمر  السنن-٧٥

 .احملاسن، القاهرة 
حبيب : هـ، ت١٤٠٣أوىل : ط) هـ٢٢٧: ت( اخلراساين ، املكي سعيد بن منصور  سنن-٧٦

 .الرمحن األعظمي ، الدار السلفية ، اهلند 
 .، دار الفكر ، بريوت ) ٤٥٨: ت( للبيهقي أمحد بن احلسني الكربى السنن -٧٧
عبد الغفار سليمان البنداري وسيد : د/ ت ) ٣٠٣: ت ( للنسائي أمحد بن شعيب  السنن الكربى-٧٨

 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١٤١١أوىل : كسروي حسن ، ط 
، دار ١٤٢٠أوىل ، : ط) ٣٢٠ت (ن شعيب لإلمام النسائي أمحد ب]اتىب [  السنن  الصغرى -٧٩

 .السالم للنشر والتوزيع ، الرياض 
خنبة من / ت) هـ٧٤٨: ت( للذهيب مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ،  سري أعالم النبالء-٨٠

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ١٤١٣التاسعة : العلماء، ط
 ) هـ٢١٨: ت( هشام بن أيوب احلمريي  البن هشام، عبد امللك بن السرية النبوية-٨١
 .مصطفى السقا وآخرين ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت / ت
 .أوىل ، دار املعرفة، بريوت : الشيخ خليل مأمون شيحا، ط/  على ابن ماجه، ت شرح السندي-٨٢
شعيب األرناؤوط وحممد زهري / ت) هـ ٥١٦ت ( للبغوي احلسني بن مسعود  شرح السنة-٨٣
 .أوىل ، املكتب اإلسالمي، بريوت : لشاويش طا

 .هـ ١٣٧٧ ألمحد شاكر دار املعارف، مبصر،  شرح املسند-٨٤
حممد زهري /، ت)هـ٣٢١:ت( للطحاوي أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة  شرح معاين اآلثار-٨٥

 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ١٣٩٩أوىل : النجار ط 
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أوىل، دار : حممد السعيد بسيوين، ط : ت) ٤٥٨: ت (للبيهقي أمحد بن احلسني   شعب اإلميان-٨٦
 .الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان 

مصطفى عبد الواحد ، : د/ ت) هـ٧٧٤: ت(   البن كثري إمساعيل بن كثري   مشائل الرسول-٨٧
 .مؤسسة علوم القرآن، بريوت : هـ دار القبلة ، جدة ١٤٠٩ثانية . ط
) هـ٢٧٥: ت( لإلمام الترمذي حممد بن عيسى بن سورة واخلصال املصطفوية ئل النبوية الشما-٨٨
 .هـ ، دار الكتاب العريب ، بريوت ١٤١٧أوىل . فواز أمحد زمريل ط/ ت
أمحد : ت) هـ ١٤١٣: ت ( للجوهري إمساعيل بن محاد وصحاح العربية  الصحاح وتاج اللغة-٨٩

 .دار العلم للماليني، بريوت هـ ١٣٧٦أوىل : عبد الغفور عطار ، ط 
ثالثة ، املكتب : ، ط) هـ١٤٢٠: ت( لأللباين حممد ناصر الدين وزيادته  صحيح اجلامع الصغري-٩٠

 .اإلسالمي ، بريوت 
 للشيخ األلباين حممد ناصر الدين، مكتب التربية العريب لدول اخلليج،  صحيح سنن أيب داود-٩١

  هـ١٤٠٨أوىل ، : الرياض، ط 
، إدارة ترمجان السنة ، الهور ، ) هـ٣٠٣: ت ( للنسائي أمحد بن شعيب عفاء واملتروكون الض-٩٢

 .مع التاريخ الصغري للبخاري 
هـ ، ١٤١٠ثالثة : ط ) هـ ١٤٢٠: ت( لأللباين حممد ناصر الدين الصغري  ضعيف اجلامع-٩٣

 .املكتب اإلسالمي ، بريوت 
: ط) هـ٩٠٢: ت(مد بن عبد الرمحن السخاوي لشمس الدين حم الضوء الالمع ألهل التاسع -٩٤

 . هـ ، دار اجليل ، بريوت ، لبنان ١٤١٢أوىل ، 
 .دار صادر ، بريوت ) ٢٣٠: ت ( حملمد بن سعد  الطبقات الكربى-٩٥
  أليب الشيخ األنصاري حممد بن جعفر بن حيان بأصبهان والواردين عليها  طبقات احملدثني-٩٦

 .ثانية ، مؤسسة الرسالة ، بريوت :  عبد احلق البلوشي ، ط عبد الغفور/ ت) هـ ٣٦٩: ت (
أوىل ، : حممد بن صامل السلمي ، ط / من الصحابة البن سعد ، مجع وحتقيق د الطبقة اخلامسة-٩٧

 .هـ ، مكتبة الصديق ، الطائف ، اململكة العربية السعودية ١٤١٤
 .   ، دار الكتب العلمية، بريوت)هـ٩٤٥:ت(للداوودي حممد بن علي بن أمحد طبقات املفسرين -٩٨
، دار املعرفة ، بريوت )هـ٣٢٧: ت( البن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد الرازي  علل احلديث-٩٩

 ) .هـ ١٤٠٥
 )  هـ٥٩٧: ت( يف األحاديث الواهية البن اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحن   العلل املتناهية-١٠٠
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 . ر الكتب العلمية ، بريوت  هـ، دا١٤٠٣أوىل : خليل امليس ، ط / ت
 ، ) هـ ٣٨٥: ت ( للدارقطين علي بن عمر بن أمحد يف األحاديث النبوية  العلل الواردة-١٠١
 .هـ دار طيبة ، الرياض ١٤٠٥أوىل ، : حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي ، ط : د / ت

 .ر القلم، دمشقهـ دا١٤١٣أوىل ، :  للدكتور خلدون حممد األحدب، ط  علم زوائد احلديث-١٠٢
عبد / ت) ٣٦٤: ت ( البن السين أمحد بن حممد بن إسحاق الدينوري  عمل اليوم والليلة-١٠٣

 .الرمحن كوثر الربين ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة ، مؤسسة علوم القرآن ، بريوت 
سليمان :د/ ، ت)هـ٢٨٥: ت (للحريب إبراهيم بن إسحاق ) الدة اخلامسة (  غريب احلديث-١٠٤

 . أوىل، مكتبة املدين ، جدة ، مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى : العايد، ط 
أوىل، إحياء التراث : عبد اهللا اجلبوري، ط/ البن قتيبة حممد بن مسلم ، ت غريب احلديث -١٠٥

 . اإلسالمي، العراق 
مجع وترتيب عبد )  هـ٧٢٨ : ت(أليب العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيميةاحلراين  الفتاوى -١٠٦

   .الرمحن بن حممد بن قاسم ، مكتبة ابن تيمية 
أوىل ، : ط ) ٨٥٢: ت( شرح صحيح البخاري البن حجر أمحد بن علي فتح الباري_ ١٠٧
 .هـ دار الريان ، القاهرة ، مصر ١٤٠٧
ن عبد الرمحن البنا دار  لترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين للساعايت أمحد ب الفتح الرباين-١٠٨

 .إحياء التراث العريب ، بريوت ، لبنان 
: وصي اهللا حممد عباس، ط : د/ ت) هـ٢٤١: ت( لإلمام أمحد بن حنبل  فضائل الصحابة-١٠٩
 .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى ١٤٠٢أوىل 
للكتاين عبد احلي بن عبد واملشيخات واملسلسالت  فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم -١١٠

       .هـ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ١٤٠٢ثانية : إحسان عباس، ط: د/الكبري، ت
 ١٤١٤ثانية ، : محدي السلفي ،ط/ ، ت)  هـ ٤١٤: ت ( لتمام بن حممد الرازي  الفوائد ، -١١١

 . هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض 
هـ دار ١٣٩١ثانية : ط:  ت ( جلامع الصحيح للمناوي عبد الرؤوف  شرح ا فيض القدير-١١٢

 .الفكر، بريوت
: ، ط )هـ٨١٧: ت ( د الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي الشريازي   القاموس احمليط-١١٣

 .هـ ،  مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٤٠٦أوىل ، 
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: حممد خري رمضان يوسف، ط / ت) ٢٨٣ت ( البن أيب الدنيا عبد اهللا بن حممد  قصر األمل-١١٤
 .هـ ، دار ابن حزم ، بريوت ، لبنان ١٤١٦أوىل 
: ت( للذهيب مشس الدين أمحد بن عثمان من له رواية يف الكتب الستة  الكاشف يف معرفة– ١١٥
 .هـ ١٤١٣أوىل : حممد عوامة ، أمحد حممد منر ، ط / تقدمي وتعليق ) هـ٧٤٨
أوىل، : ، ط)هـ٣٦٥: ت(ن عدي عبد اهللا بن عدي اجلرجاين  الرجال الب الكامل يف ضعفاء-١١٦

 .دار الفكر ، بريوت 
) هـ٦٤٣: ت (  والكفارات والرقيات للشيخ حممد بن عبد الواحد املقدسي  كتاب األمراض-١١٧
 .هـ، دار ابن عفان، اخلرب، اململكة العربية السعودية ١٤١٥أوىل : أيب إسحاق احلويين، ط/ ت

العالمة حممد ناصر / ،  ت )  هـ٢٣٥: ت ( البن أيب شيبة عبد اهللا بن حممد ان   كتاب اإلمي-١١٨
 .الدين األلباين ، دار األرقم يف الكويت ضمن رسائل ثالثة 

حممد خري رمضان يوسف /ت) هـ ٢٨١:ت ( البن أيب الدنيا عبد اهللا بن حممد  كتاب اجلوع-١١٩
 .هـ دار ابن حزم ، بريوت ١٤١٧أوىل : ط

 ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان )هـ٤٥٨:ت ( لعبد اهللا بن حممد بن جزي اب اخليلكت-١٢٠
: حممد سعيد البخاري، ط : د / ت) هـ٣٦٠:ت(  للطرباين سليمان بن أمحد  كتاب الدعاء-١٢١
 .هـ ، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ١٤٠٧أوىل 
 عبد اهللا عمر الدميجي، : د/ ت) هـ٣٦٠:ت( لآلجري حممد بن احلسني  كتاب الشريعة-١٢٢

 .هـ ، دار الوطن ، الرياض ١٤١٨أوىل : ط 
 ) هـ ٣٥٤: ت ( من احملدثني والضعفاء البن حبان حممد بن حبان البسيت  كتاب اروحني-١٢٣
 .حممد إبراهيم زايد ، دار املعرفة ، بريوت / ت

رواية عبد اهللا بن جعفر، ) . هـ٢٧٧: ت(، للفسوي يعقوب بن شيبان  كتاب املعرفة والتاريخ-١٢٤
 .هـ ، مكتبة الدار، املدينة املنورة ١٤١٠أوىل ، : أكرم ضياء العمري ط : د/ ت

 للهيثمي نور الدين علي بن أيب بكر عن زوائد البزار على الكتب الستة  كشف األستار-١٢٥
 . ، بريوت هـ ، مؤسسة الرسالة١٤٠٤ثانية ، : حبيب الرمحن األعظمي ، ط / ت) هـ٨٠٧:ت(

 البن الكيال أيب الربكات حممد بن  الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات-١٢٦
هـ، دار املأمون للتراث، ١٤١٠أوىل : عبد القيوم عبد رب النيب ، ط / ، ت) هـ٦٣٦: ت(أمحد 

 .دمشق، سوريا  بريوت ، لبنان 
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ت ( تقي الدين حممد بن حممد بن عبد اهللا املكي البن فهد  حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ -١٢٧
 .  ، دار التراث العريب، بريوت )هـ٨٧١
، دار صادر، )هـ٧١١: ت( البن منظور اإلفريقي املصري حممد بن مكرم  لسان العرب-١٢٨
 . بريوت
 أوىل، دار الفكر، بريوت : ط) هـ٨٥٢:ت( البن حجر أمحد بن علي العسقالين  لسان امليزان-١٢٩
 ، لعز الدين علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن  اللباب يف ذيب األنساب-١٣٠

  .هـ ، درا صادر ، بريوت ١٤٠٠، ) هـ ٦٣٠:ت (األثري اجلزري 
/ ت) هـ ٨٠٧: ت ( يف زوائد املعجمني للهيثمي نور الدين علي بن أيب بكر  جممع البحرين-١٣١

 .هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض ١٤١٣أوىل ، : عبد القدوس بن حممد نذير ، ط 
ثالثة ، : ، ط ) ٨٠٧: ت ( الفوائد للهيثمي نور الدين علي بن أيب بكر  جممع الزوائد ومنبع-١٣٢
 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١٤٠٢
، ت )  هـ٣٦٠:ت (للرامهرمزي احلسن بن عبد الرمحن  احملدث الفاصل بني الراوي والواعي -١٣٣

 . هـ ، دار الفكر ، بريوت ١٤٠٤ثالثة : حممد عجاج اخلطيب ، ط : د / 
أمحد عصام الكاتب، ط / ، تعليق ) هـ٣٢٧: ت(البن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد  املراسيل -١٣٤

 . هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١٤٠٣أوىل ، :  
شعيب األرناؤوط، ط / ت) ـه٢٧٥: ت( أليب داود السجستاين سليمان بن األشعث  املراسيل-١٣٥
 .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٤٠٨أوىل  
) هـ٤٠٥: ت( على الصحيحني للحاكم أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري  املستدرك-١٣٦

 .دار الكتب العلمية ، بريوت 
 .، دار الفكر ، بريوت ) هـ : ت ٢٤١(   لإلمام أمحد بن حنبل  املسند-١٣٧
حسني سليم أسد، / ت) هـ٣٠٧ت ( أمحد بن علي بن املثىن التميمي أيب يعلى املوصلي  مسند-١٣٨

 .هـ ، دار املأمون ، دمشق  وبريوت ١٤٠٤أوىل ، : ط 
: د / ت ) هـ ٢٣٨: ت (  ، إسحاق بن إبراهيم بن خملد املروزي بن راهوية  مسند إسحاق-١٣٩

 . ان، املدينة املنورة هـ ، مكتبة اإلمي١٤١٢أوىل : عبد الغفور البلوشي ، ط
عامر أمحد حيدر / ، ت) هـ٣١٧: ت ( أيب القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي  مسند ابن اجلعد -١٤٠

 . هـ ، مؤسسة نادر ، بريوت ١٤١٠أوىل : ط 
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عادل بن يوسف احلزازي وأمحد / ت) هـ ٢٣٥: ت (  عبد اهللا بن حممد  مسند ابن أيب شيبة-١٤١
 .ر الوطن ، الرياض ابن فريد املزيدي ، دا

حبيب الرمحن األعظمي ، / ت) هـ ٢١٩: ت ( أيب بكر عبد اهللا بن الزبري  مسند احلميدي-١٤٢
 .املكتبة السلفية ، املدينة املنورة 

: أمين علي أبو مياين، ط / ، ضبط) هـ٣٠٧: ت( أيب بكر حممد بن هارون  مسند الروياين-١٤٣
 .هـ ، مؤسسة قرطبة ١٤١٦أوىل، 
: محدي السلفي ، ط/ ، ت) هـ٤٥٤:ت (  للقضاعي أيب عبد اهللا بن سالمة سند الشهاب م-١٤٤
 .   هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٤٠٥أوىل 
 .، دار املعرفة ، بريوت ) هـ ٢٠٤: ت ( أيب داود سليمان بن داود  مسند الطيالسي-١٤٥
ثالثة :  ناصر الدين األلباين ، طحممد:  للتربيزي حممد بن عبد اهللا اخلطيب ت مشكاة املصابيح-١٤٦
 .هـ ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ١٤٠٥
أوىل، دار صادر، : ط ) هـ٣٢١: ت( للطحاوي أمحد بن حممد بن سالمة  مشكل اآلثار-١٤٧
 . بريوت
 ، ) هـ ٨٤٠:ت ( بزوائد ابن ماجه للبوصريي أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل  مصباح الزجاجة-١٤٨

 .هـ ، دار العربية ، بريوت ١٤٠٣ثانية ، : لكشناوي ، ط حممد املتقي ا/ ت 
 .  م، بريوت١٩٨٧، مكتبة لبنان، ) هـ٧٧٠:ت( للفيومي أمحد بن علي املصري  املصباح املنري-١٤٩
، الدار ) هـ ٢٠٤: ت ( واآلثار أليب بكر بن أيب شيبة عبد اهللا بن حممد  املصنف يف األحاديث-١٥٠

  . اهلند–السلفية ، بومباي 
: حبيب الرمحن األعظمي، ط / ت) هـ٢١١: ت ( لعبد الرزاق بن اهلمام الصنعاين  املصنف-١٥١

 .أوىل، املكتب اإلسالمي، بريوت 
 .  بزوائد املسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر أمحد بن علي العسقالين  املطالب العالية-١٥٢

 .  الشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ حبيب الرمحن األعظمي، وزارة/  ، تالنسخة املختصرة
: مؤسسة قرطبة، ط : أخرجه أمين علي أبو مياين وأشرف عليه صالح علي، الناشر  : النسخة املسندة

 .هـ ١٤١٨أوىل ، 
طارق بن عوض بن حممد / ت ) هـ ٣٦٠: ت ( للطرباين سليمان بن أمحد  املعجم األوسط-١٥٣

 .مني ، القاهرة وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ، دار احلر
 .، دار صادر ، بريوت ) هـ ٦٢٦: ت (  لياقوت بن عبد اهللا احلموي  معجم البلدان-١٥٤
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تصحيح عبد الرمحن حممد عثمان ، ) هـ ٣٦٠:ت ( للطرباين سليمان بن أمحد  املعجم الصغري-١٥٥
 .هـ ١٢٨٨دار النصر للطباعة ، القاهرة ، 

: محدي عبد احلميد السلفي، ط / ت) هـ٣٦٠ت ( أمحد  للطرباين سليمان بن املعجم الكبري-١٥٦
 .ثانية ، مطبعة الزهراء احلديثة ، موصل 

 للوزير أيب عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز البكري  معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع-١٥٧
هـ، مطبعة جلنة التأليف والترمجة ١٣٦٤أوىل،: مصطفى السقا، ط/ ت) هـ٤٨٧:ت(األندلسي 

 . والنشر، القاهرة 
لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العريب،  معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، -١٥٨

 .بريوت 
  للحافظ أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي  معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث-١٥٩

أوىل مكتبة الدار املدينة : البسنوي، طعبد العليم عبد العظيم / ، ترتيب اهليثمي والسبكي ت)٢٦١: ت (
 .املنورة 
، تصحيح السيد ) هـ٤٠٥: ت ( احلديث للحاكم أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا  معرفة علوم-١٦٠

 .معظم حسني ، دار الكتب العلمية ، بريوت 
 ن  الكبار على الطبقات واألعصار للذهيب مشس الدين حممد بن أمحد بن عثما معرفة القراء-١٦١

أوىل ، : بشار عواد معروف، شعيب األرناؤوط، صاحل مهدي عباس ، ط / ت) هـ٧٤٨: ت (
 .هـ مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ١٤٠٤
: ت( للعالمة حممد طاهر علي اهلندي الرجال ومعرفة كىن الرواة وألقام  املغين يف ضبط أمساء-١٦٢
 .دار الكتاب العريب ، بريوت ) ٩٨٦
 للحافظ السخاوي حممد ابن احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة املقاصد -١٦٣

هـ، دار الكتب ١٣٩٩أوىل : تصحيح عبد اهللا بن حممد الصديق ، ط ) هـ ٩٠٢: ت(عبد الرمحن 
 . العلمية ، بريوت 

)  هـ٨٠٧ت (للهيثمي نور الدين علي بن أيب بكر  املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي -١٦٤
 . هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١٤١٣أوىل : سيد كسروي حسن، ط/ ت

السيد صبحي السامرائي وحممود حممد / ت) هـ٢٤٩: ت ( عبد بن محيد  املنتخب من مسند-١٦٥
 .خليل عامل الكتب ، بريوت 
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، ت )  هـ٨٠٧ت (للهيثمي نور الدين علي بن أيب بكر  موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان  -١٦٦
 .  حممد عبد الرزاق محزة ، دار الكتب العلمية ، بريوت / 

، تصحيح وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، )هـ١٧٩: ت(لإلمام مالك بن أنس األصبحي  املوطأ -١٦٧
 .دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة 

عبد الرمحن / ، ت) هـ ٥٩٧: ت ( البن اجلوزي عبد الرمحن بن علي القرشي  املوضوعات-١٦٨
 .دار الفكر ، بريوت . هـ ١٤٠٣ثانية ، : حممد عثمان ، ط 

علي حممد البجاوي، دار / ، ت)  هـ٧٤٨: ت (للذهيب حممد بن أمحد  ميزان االعتدال -١٦٩
 .املعرفة، بريوت

: ، ط)هـ٧٦٢ت (، للشيخ عبد اهللا بن يوسف احلنفي الزيلعي ألحاديث اهلداية   نصب الراية-١٧٠
 . الس العلمي يف اهلند وباكستان ثانية ،
)  هـ ٨٢١: ت ( للقلقشندي أيب العباس أمحد بن علي  اية اإلرب يف معرفة أنساب العرب-١٧١

 .دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان 
طاهر أمحد الزاوي /  البن األثري اجلزري جمد الدين مبارك بن حممد، تاحلديث  النهاية يف غريب-١٧٢

 .مد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، توزيع املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة وحممود حم
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فهرس املوضوعات
 ٦ – ١املقدمة                                                                        

 ٣ أسباب اختري املوضوع
 ٤ – ٣ خطة البحث

 ٦ – ٥  الذي سرت عليه يف البحثاملنهج
 ٦ كلمة شكر
 ٢٣ – ٧ الدراسة: القسم األول
 ١٣ -٧ ترمجة موجزة عن احلافظ ابن أيب شيبة:  الفصل األول 

 ١٣ – ٧ امسه ،نسبه ، كنيته ،شهرته:  املبحث األول  
 ٨ – ٧ مولده ، أسرته: املبحث الثاين 

 ٩ – ٨ نشأته العلمية ورحالته: املبحث الثالث 
 ١١ – ١٠ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه وعقيدته:  املبحث الرابع 

 ١١ شيوخه وتالمذته: املبحث اخلامس 

 ١٣ -١١ آثاره ووفاته:  املبحث السادس 
 ١٥ – ١٤الكتاب املصنف                                            :  الفصل الثاين 

 ١٤ ب املصنف وموقعه من كتب احلديثأمهية الكتا: املبحث األول 
 ١٥ منهج ابن أيب شيبة يف املصنف: املبحث الثاين 
 ٢٣ – ١٦ الزوائد وأمهيتها: الفصل الثالث 
 ١٧ – ١٦ معىن الزوائد:   املبحث األول 
 ١٨ أمهية الزوائد وفوائدها:  املبحث الثاين 

 ٢٣ – ١٩                      الكتب اليت ألفت يف الزوائد        : املبحث الثالث 
 ٥٣ – ٢٤كتاب اإلميان واإلسالم                                                    
 ٢٦ – ٢٤ ما ذكر من اإلميان واإلسالم                                               

 ٣٢ – ٢٧ ما قالوا يف صفة اإلميان 
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 ٣٦ – ٣٣ ؤمن من اخلالل                                ما ذكر فيما يطوى عليه امل
 ٥٣ – ٢٧ باب                                                                       

 ٦٦ – ٥٤ كتاب تعبري الرؤيا 
 ٥٦ – ٥٤ ما قالوا يف تعبري الرؤيا 
 ٦٤ – ٥٧                       من الرؤيا                ما قالوا فيما خيربه النيب 

 ٦٦ – ٦٥ رؤيا خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه
 ٧٤ – ٧٦ كتاب األمراء

 ٧٣ – ٦٧ ما ذكر من حديث األمراء والدخول عليهم                              
 ٧٥ – ٧٤ كتاب الوصايا 

 ٧٥ – ٧٤     من كان يوصي ويستحبه                                            
 ٨٩ – ٧٦ كتاب الفرائض                                                         
 ٧٧ – ٧٦ يف الفقه يف الدين                                                        

 ٨٠ – ٧٨ يف اخلالة والعمة من يورثهما 
 ٨٢ – ٨١ رجل مات وترك خالة وابنة أخيه أو ابنة أخته 

 ٨٤ – ٨٣ يف ابنة ومواله                                                           
 ٨٥  يف اجلد ما له ، وما جاء فيه عن النيب 

 ٨٨ – ٨٦ يف اجلدات كم ترث منهن                                            
 ٨٩ يف الرجل ميوت وال يعرف له وارث 

 ٤٥٥ – ٩٠ ضائل                                                        كتاب الف
 ١٨٨ – ٩٠                                       باب ما أعطى اهللا تعاىل حممداً 

 ١٩٣ ما ذكر فيما فضل به يونس بن متى عليه السالم
 ١٩٢ – ١٨٩           ما ذكر يف موسى عليه السالم من الفضل                    

 ١٩٤ ما ذكر من أمر داود عليه السالم 
  ١٩٦ – ١٩٥ ما ذكر يف حيىي بن زكريا عليه السالم                                  
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 ١٩٨ – ١٩٧ ما ذكر يف يوسف عليه السالم 
 ٢٠٥ – ١٩٩ ما ذكر يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

 ٢١٤ – ٢٠٦ ب رضي اهللا عنه                        ما ذكر قي فضل عمر بن اخلطا
 ٢٢٦ -٢١٥ فضائل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

 ٢٧٠ – ٢٢٧ فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه                                  
 ٢٧١ ما جاء يف سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه                              

 ٢٧٣ - ٢٧٢ يف طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه ما حفظت 
 ٢٧٧ - ٢٧٤ ما حفظت يف الزبري بن العوام رضي اهللا عنه                              
 ٢٩٢ - ٢٧٨ ما جاء يف احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما                              

 ٢٩٩ – ٢٩٣ ما ذكر يف جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
 ٣٠٠  رضي اهللا عنه                  – أسد اهللا –فضل محزة بن عبد املطلب 

 ٣٠٦ - ٣٠١  ما ذكر يف العباس رضي اهللا عنه عم رسول اهللا  
  ٣١٠ – ٣٠٧ ما ذكر يف ابن عباس رضي اهللا عنهما 

 ٣١٦ – ٣١١ ما ذكر يف عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
 ٣٢٢ - ٣١٧ ر رضي اهللا عنه                                  ما ذكر يف عمار بن ياس

 ٣٢٧ – ٣٢٣ ما ذكر يف أيب موسى رضي اهللا عنه 
 ٣٣١ - ٣٢٨ ما ذكر يف خالد بن الوليد رضي اهللا عنه                                 

   ٣٣٤ – ٣٣٢ ما جاء يف أيب ذر رضي اهللا عنه 
 ٣٣٦ - ٣٣٥   عنها ابنة رسول اهللا ما ذكر يف فضل فاطمة رضي اهللا

 ٣٤٢ - ٣٣٧ ما ذكر يف عائشة رضي اهللا عنها                                         
 ٣٤٥ - ٣٤٣ فضل معاذ رضي اهللا عنه                                                  

 ٣٤٦ فضل أيب عبيد ة رضي اهللا عنه 
 ٣٤٨ – ٣٤٧ اهللا عنهعبادة بن الصامت رضي 

 ٣٥٢ – ٣٤٩ ما جاء يف أسامة وأبيه رضي اهللا عنهما                                   
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 ٣٥٤ – ٣٥٣ ما جاء يف أيب بن كعب رضي اهللا عنه
 ٣٦٣ – ٣٥٥ ما ذكر يف سعد بن معاذ رضي اهللا عنه

 ٣٦٥ – ٣٦٤ جبربيل وعيسى صلى اهللا عليهما وسلم ما ذكر من شبهه النيب 
 ٣٦٧ – ٣٦٦ ما ذكر يف ابن رواحة رضي اهللا عنه

 ٣٧٠ – ٣٦٨ ما ذكر يف سلمان من الفضل رضي اهللا عنه
 ٣٧١ يف بالل رضي اهللا عنه وفضله

 ٣٧٣ – ٣٧٢ ما ذكر يف جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه
 ٣٧٤ ما ذكر يف أويس القرين رضي اهللا عنه                                     
 ٣٩١ – ٣٧٥فضل األنصار                                                               
 ٤٠٤ – ٣٩٢ما ذكر يف فضل قريش                                                     

 ٤١٦ – ٤٠٥                                    ما ذكر يف الكف عن أصحاب النيب 
 ٤١٨ – ٤١٧ ذكر يف املدينة وفضلها                                                  ما 

 ٤٢٤ – ٤١٩ ما جاء يف اليمن وفضلها                                                   
 ٤٢٥ ما جاء يف أهل الشام

 ٤٢٦ يف فضل العرب
 ٤٢٧                      من الناس بعضهم على بعض        من فضل النيب 

 ٤٢٩ – ٤٢٨ما جاء قيس                                                                
 ٤٣٣ - ٤٣٠ ما جاء يف بين عامر 

 ٤٣٦ – ٤٣٤ ما جاء يف بين عبس                                                        
 ٤٤٢ – ٤٣٩                                                 ما جاء يف بين متيم         

 ٤٤٥ – ٤٤٣ما جاء يف بين أسد                                                          
 ٤٤٧ – ٤٤٦يف جبيلة                                                                      

 ٤٤٨ ما جاء يف العجم
 ٤٥٠ – ٤٤٩يف مسجد املدينة                                                             
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 ٤٥٢ – ٤٥١ يف مسجد قباء
 ٤٥٥ – ٤٥٣يف املسجد احلرام                                                            

 ٥٩٤ – ٤٥٦ كتاب اجلهاد
 ٤٦٤ – ٤٥٦ يف اإلمارة
 ٤٦٥  من اخليل وما يكره منهاما يستحب

 ٤٦٦ ما قالوا يف خصاء اخليل والدواب ومن كرهه
 ٤٦٧ ما قالوا يف األجراس للدواب
 ٤٧٠ – ٤٦٨ ما قالوا يف اجلنب والشجاعة

 ٤٧١ ما قالوا يف سيب اجلاهلية والقرابة
 ٤٧٣ – ٤٧٢ ما قالوا يف وضع اجلزية والقتال عليها

 ٤٧٧ – ٤٧٤ جلزيةما قالوا يف اوس تكون ا
 ٤٧٨ باب ما قالوا يف الرجل يسلم مث يرتد ما يصنع به

 ٤٨٠ – ٤٧٩ من قال يغسل الشهيد
 ٤٨٤ – ٤٨١ ما قالوا يف الصالة على الشهيد

 ٤٨٧ – ٤٨٥ ما قالوا يف الفتح يأيت فيبشر به الوايل فيسجد سجدة الشكر
 ٤٩١ – ٤٨٨ ما قالوا يف عدل الوايل وقسمه قليال كان أو كثريا

 ٤٩٣ – ٤٩٢ من قال ال جيتمع اليهود والنصارى مع املسلمني يف مصر
 ٤٩٥ – ٤٩٤ ما قالوا يف الوالة جيد الربد فيربد

 ٤٩٧ – ٤٩٦ ما قالوا فيما ذكر من الرماح واختاذها
 ٤٩٨ ما قالوا يف الوايل أله أن يقطع شيئا من األرض

 ٥٠٣ – ٤٩٩ يف دعاء املشركني قبل أن يقاتلوا
 ٥٠٤ من جعل السلب للقاتل

 ٥٠٩ - ٥٠٦ فيما ميتنع به من القتل وما هو وما حيقن الدم 
 ٥١٩ – ٥١٠ ما ينهى عن قتله يف دار احلرب 



 
                                 فهرس املوضوعات  -٨٤٩-زوائد مصنف ابن أيب شيبة                                 

 
 

 ٥١٩ من ى عن التحريق بالنار
 ٥٢٢ - ٥٢٠ يف االستعانة باملشركني من كرهه                                        

 ٥٢٣ أسهم هلم من غزا باملشركني و
 ٥٢٦ – ٥٢٤ يف الفارس كم يقسم له ؟ من قال ثالثة أسهم                            
 ٥٢٧يف الرباذين ما هلا وكيف يقسم هلا                                         

 ٥٢٨ يف البغل أي شيء هو 
 ٥٢٩             يف النساء والصبيان هل هلم من الغنيمة من شيء              

 ٥٣٠ من قال ليس له شيء إذا قدم بعد الواقعة 
 ٥٣١يف الفداء من رآه وفعله                                                     

 ٥٣٢ من كره الفداء بالدراهم وغريها
 ٥٣٥ – ٥٣٣ يف الغنيمة كيف يقسم

 ٥٣٦ من يعطى من اخلمس وفيمن يوضع
 ٥٣٩ – ٥٣٧  أن املغامن أحلت لهيب ما جاء عن الن

 ٥٤٢ – ٥٤٠ يف أمان املرأة واململوك
 ٥٤٤ - ٥٤٣ رفع الصوت يف احلرب
 ٥٤٥ الرجل يدخل بأمن فيقتل

 ٥٧٣يف محل الرؤوس                                                            
 ٥٧٤                  أي يوم يستحب أن يسافر فيه وأي ساعة                

 ٥٧٥ ما يقول الرجل إذا خرج مسافرا                                          
 ٥٧٧ الراجع من سفره ما يقول 

 ٥٧٨ من كره للرجل أن يسافر وحده                                          
 ٥٨٠ من رخص يف ذلك 

 ٥٨٢                                         يف املسافر يطرق أهله ليال         
 ٥٨٥ – ٥٨٤ يف الغزو بالنساء                                                           
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 ٥٨٩ – ٥٨٦ يف املكر واخلدعة يف احلرب 
 ٥٩٢ – ٥٩٠ يف تشييع الغزاة وتلقيهم                                                   
 ٥٩٤ – ٥٩٣ يف إمام السرية يأمرهم باملعصية من قال ال طاعة له                      
 ٦١١ – ٥٩٥ كتاب التاريخ                                                           
 ٦٠٠ – ٥٩٨ ما ذكر يف تستر                                                         

 ٦٠١  يف الريموك                                                  ما حفظت
 ٦١١ – ٦٠٢ ] مكرر [ كتاب التاريخ  

 ٦٤٢ – ٦١٢ كتاب اجلنة                                                            

 ٦٤٢ – ٦١٢ ما ذكر يف اجلنة وما فيها مما أعد ألهلها                              
 ٦٦١ – ٦٤٣ كتاب ذكر النار                                                      
 ٦٦١ – ٦٤٣ ما ذكر فيما أعد ألهل النار وشدته                                   

 ٦٦٣ -٦٦٢ كتاب ذكر رمحة اهللا تعاىل
 ٧٦٠ – ٦٦٤                كتاب الزهد                                           

 ٧٤١ – ٦٦٤ يف الزهد  ما ذكر عن نبينا 
 ٧٤٣ – ٧٤٢ كالم أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه                                  
 ٧٤٦ – ٧٤٤ باب ما جاء يف لزوم املساجد                                         

 ٧٦٠ – ٧٤٧ باب يف ثواب التسبيح واحلمد 
 ٧٥٠ ما جاء يف فضل ذكر اهللا 
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